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Hoofdstuk 1 - Op ontdekkingstocht door een bekend gebied 

Over de eigen aard van de samenleving 

Samenlevingskunde -> socius (Latijn: metgezel) + logos (Grieks: kennis, kunde, wetenschap, wetten) 

Sociale verbanden (gezinnen, verenigingen, bedrijven, stede, staten), kenmerken van samenlevingsverbanden, door 

welke wetmatigheden samenleven gestuurd? 

Een beeld van de titel 

Regels 

 Maatschappelijke leven beheerst door geboden en verboden, regels en taboes (beleefdheidsregels, 

personeelsstatuten, GAS-boetes, wetten en decreten en EU-regelgeving). 

 Rechter -> geldboete of gevangenisstraf aan overtreders  

 Regels anders voor publieke en voor particuliere ruimte (straat <-> binnenshuis, bedrijf <-> gezin) 

Posities 

 Beroepsposities -> taakverdeling: arbeidsverdeling 

 Productie van goederen en diensten voorbereid, ondersteund of georganiseerd 

 Productie en verdeling en verkoop 

 Consument van goederen en diensten 

Beroepen 

 Sommige creatief (bv. Kunstenaars, auteurs,…) 

 Anderen niet -> veilig en tijdig (bv. Luchtverkeersleider, treinbestuurder,…) 

Status 

 Flitsende jobs (bv. Modeontwerper, chirurg,…) 

 Jobs die minder aandacht krijgen (bv. Productieleider, vuilnisman, leraar,…) 

 Allebei even belangrijk voor goede werking samenleving 

Communiceren en interageren 

 Vergaderen, praten, roepen, gesticuleren, bellen, sms’en, … 

 Vragen of geven van informatie  

Leiders 

 Formele leiders (via officiële kanalen, (niet altijd) beste leden van groep of met meeste gezag) 

 Informele leiders 

‘Afdanking’ bij te weinig productiviteit  

 Vervroegd pensioen 

 Werkloos  

Reden van job 

 Eigen maatschappelijke status verbeteren 

 Plezier in het werk 

 Plezier van het samenzijn 

Achter de schermen wordt bepaald hoe de deelnemers zich aan het maatschappelijke spel zich gedragen 

 Bv. Kleren die in bepaald seizoen uitkomen, wat er op tv/krant komt, … 

Neutrale waarnemers 

 Wetenschappers en sociologen 

 Sympathieën en antipathieën  

 Volledige beschrijving van gebeurtenissen, analyseren en verklaringen zoeken 

Het dagelijkse leven door de bril van de socioloog 

Impressie -> geeft niet goed weer wat er werkelijk gebeurt, we moeten verstaan/betekenis geven aan wat we 

waarnemen 

Charles Wright Mills 

 Eerste moderne kritische socioloog 

 1950 

 Sociale ongelijkheid 

 Machtselites 

 Verval van middenklassen 
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 Relatie tussen individu en samenleving 

 Belang van historisch perspectief voor sociologisch denken 

 The Power Elite, The Sociological Imagination  

Sociologische verbeelding 

 The vivid awareness of the relationship between experience and the wider society  

 Vermogen om afstand te nemen van actuele toestand en alternatief standpunt innemen 

 3 componenten: geschiedenis (tot stand komen samenleving + verandering), biografie (welke mensen in 

bepaalde samenleving) en sociale structuur (maatschappelijke instituties, dominante instituties, 

maatschappelijke orde in stand) 

 In context plaatsen -> afstand nemen van vanzelfsprekendheden (routines) 

Over eten en drinken 

Primaire behoeften, maar ook worden sociale patronen zichtbaar 

Verschillende gewoonten over verschillende culturen (stokjes, vork en mes,..) 

Kookboeken 

 Door reizen meer gevarieerde opties 

 Minder gezien als primair, maar ook als vrijetijdsbesteding  

Eten en drinken 

 Maatschappelijke rol veranderd 

 Bv. Koffie -> was alledaags, is nu weer ‘in’ -> vriendelijke ‘drug’: cafeïne (hersenen stimuleren en relaxen) 

Over sport 

Bv. Golf -> dure manier van biljarten  

Symbolische codes 

 Goedkopere sporten -> lijf-aan-lijf (bv. Blood sports -> boksen)  

 Duurdere sporten -> distance en finesse (lichaamscontact vermijden door gebruik van hulpmiddelen) 

Over lifestyle en lijfstijl 

Wat men lijkt is belangrijker dan wat men is. (Bv. Ideale lichamen) 

Look  

 Gedeeld en gedragen door welomschreven, voortdurend uitdijende groep van stedelingen met een 

bovenmodaal inkomen 

 Massamedia -> opdringen van nieuwe cultuur-en lichaamsidealen  

Over liefde  

Huwen meestal binnen zelfde sociale milieu (religie, etnische herkomst, opleiding)  

Sociale druk van sociale omgeving -> gearrangeerde huwelijken, afkeuren van partners, … 

Potentiële partner in eigen kring makkelijker als kring groter wordt 

Contingent maar niet arbitrair?  

Contingent  

 Het had anders kunnen zijn dan het nu is  

Niet arbitrair of willekeurig 

 Het is niet omdat een bepaald gebruik of een bepaalde handeling anders had kunnen zijn, dat er geen goede 

redenen bestaan dat ze in onze samenleving die vorm aannemen en geen andere 

 Padafhankelijkheid -> achterhalen en verklaren hoe ze door mensen gemaakt zijn en gevormd tot een 

bepaalde sociale orde -> gebeurtenissen in het verleden van invloed op latere toestanden en ontwikkelingen 

(het huidig format)  

Een stap verder 

Gezond verstand 

 Losjes samenhangend stel van feiten, waarnemingen, ervaringen, inzichten en received wisdom dat elk van 

ons heeft verworven en opgestapeld op haar levensweg. 

 Kennis -> dagelijkse ervaringen adhv situaties waarmee geconfronteerd  
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 Overwegend praktisch van aard, meer bekommerd om onmiddellijke antwoorden om concrete problemen te 

achterhalen (waarom + ontwikkelen van algemene regels -> wetten)  

 Verklaringen achter zichtbare fenomenen 

Echtscheiding  

Persoonlijk, repercussies -> alleenstaande vrouwen hoger risico op armoede, vele kinderen lijden onder scheiding 

ouders, kans stijgt zelf scheiden, complexere samenlevingsvormen  

Sociale omstandigheden 

 Frequentie van echtscheidingen 

 Variaties inkomen, beroep, woonplaats, leeftijd 

 Maatschappelijke trend (economisch onafhankelijk, verminderde sociale druk, samen door kinderen, dalende 

sociale controle, toename sociale contacten, erosie klassieke solidariteitsverbanden, langere 

levensverwachting,…)  

 Wetgeving -> inkorting duur procedure echtscheiding, mogelijkheid homohuwelijk 

Zelfdoding 

Vlaams suïcidecijfer 

 +/- 3 mensen per dag  

 Meer laagopgeleiden, werklozen, alleenstaanden, alleenwonenden, gescheiden 

 Leeftijd: helft jonger dan 50 

 Geslacht: meer man dan vrouw 

Durkheim 

 Onderzoek naar oorzaken 

 Zelfdodingsratio’s  

 Stamvader van de moderne sociologie  

Sociale integratie 

 Een teveel als een gebrek aan sociale integratie leidt tot meer zelfdoding  

 Desintegratie van groep -> verhoging (zonder morele en sociale steun) 

Arbeid  

Beroep bepaalt in hoge mate over sociale positie, sociale status, zelf onze identiteit  

Sociologische inbreng  

 Arbeidsmarkt: arbeidspsychologen, economen, juristen, historici  

Arbeidsethos  

 Het hoogste goed  

 Lange tijd betere klassen -> geen arbeid  

 16e eeuw ommekeer  

Latente deprivatie-model (Jahoda) 

 De stelling dat het psychische welbevinden verslechtert bij het wegvallen van betaalde arbeid  

 Betaalde arbeid vervult, naast manifeste functie (verwerven van inkomen en van andere materiële voordelen) 

latente functies.  

 1. Arbeid structureert de tijd van individuen 

 2. Arbeid is een belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen 

 3. Arbeid verbindt een individu met doeleinden die de persoonlijke preferentie overstijgen 

 4. Arbeid zorgt voor een status en identiteit en draagt zo bij tot de definitie van iemands positie in de 

samenleving 

 5. Arbeid dwingt tot activiteit, biedt kansen om handelingen te stellen met zichtbare gevolgen en dwingt ook 

tot het ontwikkelen en uitdrukken van competenties en vaardigheden  

 Jobs lage kwaliteit -> missen van latente functies  

Werkloosheid 

 Ongunstige economische conjunctuur 

 Onvoldoende banen 

 Veranderde nood aan competenties 

 Problematisch onderwijstraject 
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Leermogelijkheden  

Stressrisico’s 

 Opgroeien in armoede  

 Ruimtelijke mismatch tussen een hooggeschoolde vraag en laaggeschoolde aanbod 

 Verlies van inkomen, latente impact (verlies sociale netwerken en sociale contacten, schaamte,…)  

 Het littekeneffect -> hoe langer iemand werkloos is, hoe dramatischer de kansen om ooit weer volwaardig 

geïntegreerd te worden  

 Waardering van kwantiteit en kwaliteit van arbeid is sterk afhankelijk van toestand op arbeidsmarkt  

Kwaliteit van de arbeid 

 Welvarende samenleving  

 Slechte kwaliteit -> verhoogde kans op ziekte en ziekteverzuim, verloop en vroegtijdig verlaten arbeidsmarkt  

Werkbaarheid 

 Jobs moeten zich beter laten werken, zodat mensen er niet ziek worden 

Job demand-job control-model 

 

 

Zinloos werk Actief werk 

 
 
 
 

Passief werk  

 
 
 
 
Slopend werk 

 

 Relatie tussen job design en ziekte  

Ziektemakende job 

 Beleid omtrent roken  

Ziekte en dood  

Gezondheid, ziekte en levensverwachting (= individueel gedrag, maar sterke band met leef-, werk- en 

woonomstandigheden) 

Verschillen in gezondheid = morbiditeit  

Levensverwachting  

 België -> ongelijkheid volgens opleidingsniveau (levensverwachting en verwachte gezonde levensjaren) 

 Mannen lager opgeleid minder lang werken dan mannen hoger opgeleid  

 Vrouwen kloof minder groot dan mannen (hogere gemiddelde levensverwachting) 

Levensverwachting in goede gezondheid 

 Hoogopgeleide mannen meer dan laagopgeleide mannen  

 Vrouwen hetzelfde, maar iets kleiner verschil  

Verklaringen 

 Artefactverklaringen (= verklaringen gebaseerd op mechanisme van selectieve sociale mobiliteit en sociaal-

oorzakelijke verklaringen) 

Artefactverklaring  

 Gevolg van gebruikte onderzoeksmethoden en meetinstrumenten  

 Gebaseerd op wat respondenten zelf rapporteren -> onderschatting van werkelijke gezondheidsverschillen 

(lager opgeleiden duiden minder snel aandoening als gezondheidsprobleem dan hoogopgeleiden) 

Sociale mobiliteit 

 Sociale daling gevolg van slechte gezondheidstoestand en omgekeerd  

 Meer gezondheidsproblemen -> grotere kans op overlijden in laagste sociale klassen  

 Impact gering  

Sociaaleconomische status (SES) 

Werkeisen Laag  Hoog  
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 Niet rechtstreeks, maar via tussenliggende factoren (materiële en niet-materiële leefomstandigheden: leef-, 

woon- en arbeidsomstandigheden, gedrag en lijfstijl, kennis, opvattingen, houdingen en waarden in verband 

met gezondheid) 

 Gebrek financiële middelen -> ongezonde woning -> minder leefruimte -> verkeersonveilige buurt -> minder 

speelmogelijkheden voor kinderen -> toegang ontspanningsmogelijkheden beperkt -> gebruik 

gezondheidsvoorzieningen belemmerd  

 Laag -> werkloosheid of kwalitatief slechte job (materiële arbeidsomstandigheden gezondheid bedreigen)  

Arbeidsomstandigheden  

 Zware lichamelijke arbeid, confrontatie met toxische stoffen, hinderlijke geluiden, rook, trilling, explosieven, 

stof en gevaarlijke situaties -> monotone arbeid en gebrek aan zeggenschap over de eigen werkinhoud (stress) 

Sociale netwerken 

 Lage sociale status -> minder beroep op sociale netwerken en steun om met stress om te gaan  

 Roken en ongezond eten, overmatig alcoholgebruik-> lage SES 

 Gevoel van machteloosheid (locus of control)  

Financiële middelen 

 Voedingsgewoonten (ontwikkeld tijdens jeugd en kinderjaren)  

 Weinig financiële middelen -> geen verse producten (ongezond) 

Levensstijl  

 Preventieve gezondheidszorg, sportclub belemmerd door financiële tekorten en culturele drempels 

 Preventiecampagnes niet aangepast aan laagopgeleiden  

 In VS leven mensen minder lang dan Japan -> VS meer inkomensongelijkheid  

Een eerste definitie van sociologie  

Vele definities 

 Veel verschillende, maar toch een aantal gemeenschappelijke elementen (sociaal handelen, sociale interacties 

en relaties, sociale omgeving dat sociaal handelen beïnvloedt (en omgekeerd), (relatieve) voorspelbaarheid 

van handelen, mensen als sociaal product, diverse samenlevingsverbanden en over ‘de’ samenleving) 

 De Jager en Mok (aangepaste definitie) -> Sociologie is de wetenschap die de maatschappelijke patronen en 

structuren bestudeert in hun ontstaan, voortbestaan en veranderen, en tevens het sociaal handelen van 

mensen in de interactie met deze patronen en structuren 

Eerste deel: patronen 

 Gedragspatronen (bv. Tafelmanieren, instituties bv. huwelijk,…)  

 Opvattingen (over wat rechtvaardig en nastrevenswaardig is, wat mooi vinden en wat niet,…) 

 Politieke partijen, religieuze groeperingen, etnische gemeenschappen of sociale klassen, die handelen van hun 

leden richting geven 

 Sociaal in sociologie: sociaalvoelend, voor altruïstisch en soms voor probleem 

Asociaal is ook sociaal 

 Geweld, terrorisme, uitbuiting van medemens, belastingontduiking en weigeren van uitgestoken hand 

‘sociaal’ handelen  

 Verklaren wanneer we rekening houden met maatschappelijke context waarin het ontstaat en vorm krijgt 

 Gedragspatronen en opvattingen verwijzen naar cruciale dimensies van samenleving (gesofisticeerd 

‘positionele’ en ‘symbolische’ structuren) 

Positionele dimensie  

 Meteen zichtbaar via interactie- en communicatiepatronen 

 Hoe vaak hebben personen met elkaar contact, hoeveel tijd samen doorbrengen en wie initiatieven neemt als 

ze samen zijn (inzicht in positie van personen in netwerk) 

 Tussen actoren bestaan relaties van allerlei aard: nevenschikkende of onderschikkende relaties, relaties van 

strijd of samenwerking  

Cultuurpatronen/symbolische patronen 

 Geïnstitutionaliseerde (= zich ontwikkeld tot instituties, tot gevestigde en grotendeels gewaardeerde 

manieren waarop het sociale leven is georganiseerd) opvattingen: waarden en normen, doelstellingen en 

verwachtingen 

 Waarden (= collectieve opvattingen over wat wenselijk is, zoals het goede en het kwade of over wat mooi of 

lelijk is) 
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 Normen (= collectieve, meer of minder bindende gedragsregels, zoals wetten en regelementen, taboes, 

gewoonten, gebruiken of beleefdheidsregels) 

 Bv. Huwelijk, school, jaarlijkse vakantie, godsdienst 

 Patronen en structuren -> voortdurende wisselwerking met sociaal handelen -> vaste resultaten van sociaal 

handelen, maar zullen op hun beurt sociaal handelen sturen 

Sociaal handelen 

 Rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed door het handelen van anderen  

 Handelen gebeurt in een sociale omgeving en de kenmerken van die omgeving ondergaat 

 Familie <-> werk (gedrag) 

 Andere tijden en andere plaatsen anders georganiseerd 

Kunnen we voorspellen 

 Sociologen -> sociaal handelen beschrijven, analyseren, verklaren en voorspellen 

 Aan beperkt aantal kenmerken afleiding in welk soort buurt iemand woont, welke verenigingen aangesloten, 

welke politieke voorkeur, … 

 Structuren van het handelen achterhalen -> sociological imagination = sociologische verbeelding  

Samenvattend  

 Maatschappelijke context is doorslaggevend  

 Oorzakelijke relaties schaars -> sociologie geen voorspellende wetenschap 

Hoofdstuk 2 - De samenleving is een veld van tegengestelde krachten 

Wat bevorderlijk lijkt voor het welzijn van de mensen en de welvaart van het land, vertoont dikwijls onbedoelde en 

soms perverse effecten en verkeert daardoor in het tegengestelde. 

De Keynesiaanse spaarparadox: sparen is een goede zaak op het microniveau (huishouden), maar nefast op het 

macroniveau (nationale economie) als het gespaarde niet terug in de economische kringloop wordt gebracht, via 

investeringen en consumptie. 

 

Mensen in armoede  

 Reactionaire hoek: steun aan mensen in armoede (sociale uitkeringen), gevolg in armoede nestelen 

 Meesten die een uitkering krijgen hebben daarmee niet voldoende en moeten bijkomende middelen zoeken 

(in speciën of natura) 

 Afschaffen van sociale uitkering en sociale bescherming zou de indirecte kosten voor de samenleving doen 

stijgen door bv. Verslechtering van gezondheidstoestand van mensen in armoede en uitrangeren van heel wat 

menselijk en economisch kapitaal omdat het potentieel van hun kinderen niet tot volle bloei kan komen  

Kapitalistische productiewijze 

 Marx -> echte oorzaak van armoede, maar heersende klasse (burgerij) zorgt ervoor dat kapitalistische 

maatschappij wordt omvergeworpen 

Protestantse ethiek 

 Weber -> belangrijke factor voor ontstaan moderne kapitalisme, maar later ethiek verzwakt door kapitalisme 

in latere stadia  

 Winst over zorgvuldig investeren van opbrengst van ondernemerschap 

Arbeidsdeling  

 Durkheim -> toename van collectieve welvaart, maar ook verzwakken van traditionele solidariteit en morele 

normen, met anomie (‘normloosheid’) als gevolg (vermindering individuele welzijn) 

Puriteinse waarden 

 Merton -> stimuleren studie naar natuur, leidden tot inzichten die op den duur religieuze leerstellingen 

ondergroeven 

Perverse effecten 

 Effecten tegengesteld aan oorspronkelijke bedoelingen 

 Boudon -> resultaten van handelingen van rationeel handelende individuen kunnen beïnvloed worden door 

het gedrag van andere actoren of door sociale omgeving, waardoor ze anders uitdraaien dan verwacht 

 Ondertewerkstelling en overkwalificatie (jobs hoger opgeleiden beperkt -> wanneer iedereen streeft naar dat 

niveau, vallen kandidaten uit de boot) 

Tegengestelde krachten 
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 Sociale cohesie (centripetaal -> samenhouden van samenleving) en sociale uitsluiting (centrifugaal -> uit 

elkaar rukken van samenleving) gaan samen  

 Individu vs samenleving (actor vs factor, agency vs structuur), mogelijkheden vs beperkingen, solidariteit 

(cohesie, samenwerking) vs strijd (conflict), gelijkheid vs ongelijkheid  

 Nature vs nurture is in elk van die dichotomieën aanwezig  

Individu en samenleving: een strijd van goed tegen kwaad? 

Simplisme 

 Maakt het leven eenvoudiger, maar helpt niet de maatschappelijke werkelijkheid te begrijpen 

 Individuen -> niet vrij en ongebonden, samenleving -> niet onpersoonlijk dat vrijheid belemmerd (individu 

tot goede werking van samenleving bijdragen, mag uit eigenbelang) 

Collectief conformisme 

 Collectief conformisme en schijn van vrije eigen beslissingen kunnen samenvallen  

 Mogelijk zich maatschappelijk te conformeren en individueel te onderscheiden 

Tekenwaarde van consumptie  

 Het streven van mensen om zich van elkaar te differentiëren  

 Kapitalisme -> waarde van goederen niet enkel in gebruiks- of ruilwaarde, niet in symbolische waarde 

(ontstaat door concrete relatie tussen 2 personen), maar in waarde als teken  

 Consumptiegoederen ontlenen betekenis aan plaats in tekensysteem en object krijgt tekenwaarde in 

onderscheidende relatie met andere tekens  

 Wie macht heeft bepaald wat in en uit de mode is via introduceren van kleine verschillen die enkel zij kunnen 

lezen  

Louter tegenstellingen? 

 Elk individu maakt onontkoombaar deel uit van samenlevingsverband  

Mangelwesen 

 Gaan steeds relaties aan met anderen (uit noodzaak of vrije wil) en ondergaan hun invloed  

 Ondanks unieke persoonlijke eigenschappen zijn we altijd vertegenwoordigers van samenleving  

 We gaan meestal geen relatie aan vanwege persoonlijkheid, maar vanwege positie in samenleving 

‘Menselijke conditie’ 

 Mensen hebben niet voor hun bestaan gekozen  

 2 zijnsgebieden: ‘in-zich-zijn’ (en-soi) (= het zijn van stoffelijke dingen, dar compact, onbepaald, zinloos en 

absurd is) en ‘voor-zich-zijn’ (pour-soi) (= het bewustzijn dat gekenmerkt wordt door intentionaliteit)  

 Intersubjectiviteit en eindigheid  

Vervreemding/aliënatie  

 Behoort tot de essentie van het menselijk bestaan dat zijn scheppingen een eigen leven gaan leiden en zich 

zelfs tegen hem keren 

Vervreemding van de arbeider 

 Marx -> typisch kenmerk van kapitalistische productiewijze  

 Overleven -> verplicht om voor ander te werken (arbeid: iets buiten hemzelf en zelfs tegenover hem), 

vervreemd van het product, het arbeidsproces, de medemensen en uiteindelijk zichzelf 

 Zo verliest hij war de mens echt tot mens maakt: het vermogen om via arbeid de wereld te ontwikkelen en 

haar behoeften aan te passen 

Robinson Crusoë 

 We geven vorm aan samenleving en ondergaan (gewild of ongewild) haar invloeden (goed en kwaad) 

Uit de samenleving stappen 

 Enkel met behulp van het denken en spreken dat ze in de samenleving hebben geleerd, dus ook die mensen 

geven vorm aan de samenleving 

Tekenwaarde 

 De betekenis die handelen of niet-handelen heeft voor anderen: positief doen ze dat door de tekenwaarde 

van hun handelswijze 

Actor-factor-dilemma  

 Sommige sociologen leggen nadruk op maatschappelijke structuren of factoren: organisatiestructuren maken 

mensen ziek; steeds zelfde groepen die in armoede zitten; vrouwen promoveren slechts tot het glazen 

plafond  
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Statica en dynamica 

 Auguste Comte -> samenleving: statisch gebeuren en voortdurend aan verandering toe  

 Founding fathers van sociologie hebben gemeen dat ze de studie van de samenleving noodzakelijk vonden 

omdat hun samenleving fundamentele veranderingen ontering  

Actorperspectief 

 Rol van betekenis geven bij creëren van structuren  

 Actoren gaat niet alleen over mensen (individuele en collectieve actoren) 

Individuele en collectieve actoren 

 Organisaties en andere netwerken, waarbij individuele actoren dikwijls verbonden zijn met collectieve 

actoren 

Nature vs nurture 

 Nature: het genetische materiaal dat van ouders op kind wordt doorgegeven (lichamelijke kenmerken, 

intelligentie en karakter) 

 Nurture: de maatschappelijke omgeving waarin een persoon opgroeit en de invloed die deze omgeving heeft 

op de ontwikkeling van iemands capaciteiten en persoonlijkheid  

 Kwestie van zowel nature als nurture  

De samenleving: een vat vol mogelijkheden en beperkingen 

Mogelijkheden 

 Geen vrees voor honger en epidemieën  

 Niet langer willoos overgeleverd aan willekeur van machthebbers, in de vorm van personen, instituties of 

tradities 

Democratisering 

 Toegenomen instroom aan studenten 

Massificatie 

 Massificatie van het hoger onderwijs (meer studenten en vervrouwelijking van studentenpopulatie), maar 

verhouding tussen diverse sociale lagen is ongewijzigd gebleven 

Hoger onderwijs 

 Verband tussen opleidingsniveau en tewerkstelling ouders (ouders hooggeschoold -> 9/10 kinderen ook), 

maar ook arbeidsmarktpositie (werkloosheid ouders) -> nog steeds sociale ongelijkheid 

Beperkingen 

 Expliciete verboden en geboden in vorm van wetten en regelementen 

 Schept ruimte voor vrijheid, voorspelbaarheid en veiligheid 

 Sociale krachten verkleinen of vergroten die sociale speelruimte van mensen (meer impliciete 

handelingsmarges) 

Drempels 

 Arbeidsmarkt, recht, gezondheidszorg, publieke dienstverlening, cultuur en vrijetijdsbesteding 

 Soorten: wettelijke, reglementaire, informatieve, dispositionele, situationele en institutionele drempels 

Institutioneel en situationeel 

 Aan de kant van de dienst of de potentiële gebruiker  

 Kunnen slaan op de (gestoorde) verbinding tussen beide (dienst: omstandigheden en procedures die 

potentiële deelnemers uitsluiten of ontmoedigen van deelname, zoals fysieke onbereikbaarheid, de manier 

waarop de dienstverdeling gebeurt, het tijdstip of de frequentie van de openingsuren 

Vraagverschikkers 

 Hulpverleners ook (door gedrag of uiterlijk) 

 Poortwachters (potentiële gebruiker: drempels door concrete levensomstandigheden bv. geldtekort) 

Dispositioneel 

 Bv. Leren en school 

 Kunnen ervoor zorgen dat we de behoefte aan een of andere voorziening iet ervaren of dar we die niet willen 

vragen en opnemen, ook al hebben we er recht op 

Eindige vrijheid 

 Vele interacties hebben routinematig karakter (vrije wil lijkt aangetast)  

Routines 

 Niet meer gerespecteerd  
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 Noodzakelijke voorwaarde van de maatschappij als doorlopende onderneming  

Solidariteit vs strijd 

Samenleving wordt getekend door diepe sociale ongelijkheden en structurele conflicten, maar tegelijk treffen we 

interactie en communicatie aan, evenals allerlei soorten verscheidenheden, die samenwerking mogelijk en zelf 

noodzakelijk maken. 

 

Complex samenspel 

 Het complexe samenspel van beide krachten houdt samenleving samen en levend (verwevenheid van conflict 

en consensus) 

Solidariteit en cohesie  

Vormen van solidariteit  

 Relaties in moderne wereld vaak afstandelijk, moeilijk en veranderlijk   

 Solidariteit verwijst naar een groep, organisatie, samenleving samenhoudt, solide maakt en identiteit geeft 

Structurele solidariteit 

 De koude solidariteit -> ingrijpende en langdurige impact op leven 

 Mechanisme dat in de samenleving ontwikkeld zijn en waardoor het leven mogelijk of gemakkelijk wordt 

Veralgemeende afhankelijkheid  

 Vertrouwen op de medemensen dat ze hun werk doen: bakkers, slagers, treinbestuurders, … 

 De veelheid van netwerken waarvan iedereen deel uitmaakt en zonder dewelke we niet zouden overleven 

Arbeidsdeling 

 Maatschappelijke welvaart gaat samen met individuele hulpeloosheid (paradox van individualisering) 

Sociale zekerheid 

 Ziekteverzekering, invaliditeitsuitkering, kinderbijslag, pensioen, werkloosheidsuitkering -> horizontale 

inkomensverdeling (= iedereen bevindt zich in de loop van zijn leven een tijd aan de betalende kant en een 

tijd aan de ontvangende kant van het solidariteitsstelsel) 

Hoger onderwijs 

 Deels betaald door overheidsmiddelen: gebouwen en onderhoud, lonen van academisch en administratief 

personeel, pc’s, dvd’s, internet, boeken, … (gefinancierd door belastingen)  

Mattheuseffect  

 Gezinnen die hun kinderen niet aar de universiteit kunnen sturen, omdat ze daar het geld niet voor hebben, 

betalen mee voor de universitaire studies van kinderen uit beter gegoede gezinnen 

Sociologisch kernbegrip 

 2 types samenlevingen: de traditionele (gekenmerkt door geringe arbeidsindeling met relatief eenvoudige 

sociale structuur) en complexe, moderne maatschappij (proces van arbeidsdeling ver voortgeschreden)  

 Traditionele samenleving Moderne samenleving 

Arbeidsdeling Eenvoudig Complex 

Solidariteit Mechanisch Organisch  

Mechanische solidariteit 

 Een lage graad van arbeidsdeling, homogene cultuur, repressieve normen, gemeenschapsbezit, totemisme 

religie en altruïstische zelfdoding 

Organische solidariteit  

 Complexe arbeidsdeling, verhoogd individualisme, restitutieve normen, privébezit en contractuele 

verhoudingen, persoonlijke vormen van godsdienstbeleving en anomische dan wel egoïstische vormen van 

zelfdoding 

 Steeds moeilijker om noodzakelijke maatschappij te organiseren 

Traditionele samenleving 

 Onderlinge samenhorigheid vloeit voort uit gelijkvormigheid (geen sprake van individualiteit)  

 Beroepen van vader op zoon overgedragen, ouders kiezen huwelijkspartners en vriendenkring nauw 

verweven aan familiekring  

 Iedereen kent zijn plaats en weet wat van hen verwacht wordt  

Collectief bewustzijn 

 In stand gehouden dor instituties zoals nationale staat en zijn religion civile, het patriottisme  
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 Individuen niet door traditie heen 

 Hoge graad van conformisme en afwijkend gedrag is onmogelijk 

 Mechanische solidariteit en later organische solidariteit  

 Een organisme kan enkel voortbestaan en evolueren als zijn onderdelen op elkaar afgestemd zijn en 

samenwerken  

 Nieuwe vorm van economie gebaseerd op arbeidsindeling en specialisatie 

Arbeidsdeling 

 Iedereen eigen plaats in systeem -> mensen steeds afhankelijker van elkaar  

 Bevolking nam toe en contact met anderen en andersdenkenden frequenter  

 Collectieve bewustzijn en traditionele samenleving daalde 

Geseculariseerde maatschappij 

 Staat en godsdienst gescheiden en vervangen door nieuwe een uiteenlopende betekenisgevers  

 Organische solidariteitstype -> meervoudiger, fijnmaziger en blijvender (behoed samenleving voor 

concurrentiestrijd van allen tegen allen) 

Collectief bewustzijn 

 Samenleven: bovenindividueel verband -> collectieve bewustzijn (= het besef dat we samen met anderen een 

gemeenschap vormen en daarom moreel verplicht zijn eisen van de gemeenschap te honoreren)  

 = de som van de gedeelde overtuigingen, een geheel dat al bestond voordat we er waren en dat zal 

voortbestaan als we weer verdwenen zijn. 

 Hieraan ontleent het individu zijn identiteit  

Veranderde afhankelijkheid  

 Moderne samenleving: steeds minder afhankelijk (proces van individualisering) 

 Toenemende aantal migranten en hun verschillende culturen: diverse samenleving (superdiversiteit, 

hyperdiversiteit) -> geen dominant cultuurpatroon meer dat eigen waarden, normen en gedragspatronen van 

de maatschappelijke klassen en andere groepen overkoepelt 

 Grote groep ongeschoolde arbeiders vervangen door bedienden -> scheiding tussen beroepsgroepen 

Burgerlijke solidariteitsvormen 

 Losser worden van de band die mensen hebben met traditionele instituties (gezin, vaderland, kerk) 

Zuilengemeenschap  

 Mensen waren ‘katholiek’ of ‘socialist’ of ‘liberaal’ en dat voor het leven (school, kranten, vakbonden, 

politieke partijen, …) 

 Nu kan dat door elkaar gebruikt worden 

Emancipatiebewegingen 

 Vrouwen, holebi’s, migranten 

 Individuele vrijheid en gelijke behandeling 

Alternatieve vormen 

 Nieuwe sociale bewegingen, netwerken van vrienden, latrelaties  

 Nieuwe relaties aangaan gemakkelijker -> minder verankert in traditie en sneller verbroken 

 Broosheid van sociale relaties (afhankelijker), abstracter  

 De verzwakte greep van collectieve bewustzijn op mensen zou, volgens Durkheim, moeten leiden tot 

maatschappelijke desintegratie en anomie (normloosheid) 

Donkere zijde 

 Onverkort positief mechanisme aan solidariteit en structurele component: sociale cohesie heeft donkere zijde 

 Maken groepen sterk en bieden geborgenheid, maar sluiten leden dikwijls op (soms fysiek: sektes, totale 

instituties, gesloten etnische gemeenschappen) 

 Geringere mobiliteitskansen van de leden 

Uitsluiting 

 Uitsluiting uit gemeenschap: ultieme sanctie 

Nationalisme  

 Leidt tot een zo grote identificatie met de eigen ‘volksgemeenschap’ dat leden ervan blind worden voor wat 

er zicht daarbuiten afspeelt 

 Stereotypeert kenmerken van eigen gemeenschap tot eigenschappen en die van andere gemeenschappen tot 

gebreken 
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Strijd en conflict 

Gaat tussen individuen of groepen en gaat over schaarse sociale goederen zoals geld, status en macht. (conflict is 

onvermijdelijk: sociale actoren hebben verschillende en soms tegengestelde belangen, uiteenlopende doelstellingen en 

een andere kijk op de wereld, maar conflict is ook nodig: schenken een samenlevingsverband, dynamiek om te 

innoveren, te veranderen en zich zo in een vernieuwde vorm te reproduceren) 

 

Nut en belang 

 Conservatieven: best zoals het nu is 

 Progressieven: het kan beter 

 Reactionairen: verlangen naar premoderne tijd (voor sommigen tot Romeinse keizers) 

 Revolutionairen: huidig maatschappelijk gebouw slecht en willen van grond af opnieuw op trekken 

 Laatste 2: niet zo frequent, 1e wel 

Ordesociologen/functionalisten 

 Alles wat er bestaat in de samenleving, levert een bijdrage tot haar bestaan en voortbestaan 

 Samenleving: een systeem dat naar evenwicht streeft en elk conflict en elke afwijking van de norm zijn 

negatief omdat ze het voortbestaan van het geheel bedreigen (evenwicht) 

 Als een van de instituties verzwakt of verdwijnt, is samenleving in gevaar (conservatief) 

Conflictsociologie (19e eeuw) 

 Beklemtoont dat conflicten inherent zijn aan samenlevingen 

 Verschillende soorten maatschappelijke conflicten 

Klassenconflict 

 Sociaaleconomisch vlak (meest bestudeerde conflict – Marx) 

 Dynamiek samenleving valt samen met strijd tussen 2 klassen met onverzoenlijke belangen: burgerij (betaalt 

minder dan de waarde die ze via hun arbeid produceren en waarop ze recht hebben en de meerwaarde steken 

ze in hun zak) (werkgevers) vs proletariaat (werknemers) 

 Klassenstrijd om meerwaarde geïnstitutionaliseerd: grijpt plaats binnen georganiseerde sociaal overleg tussen 

vakbonden en werkgeversorganisaties met toenemende inmenging van overheid 

Georganiseerd sociaal overleg 

 Conflicten: religie en zingeving, taal en cultuur, etnische zelfbeschikking, economische groei en ecologische 

duurzaamheid 

 België: eerst taalpolitieke conflicten, dan communautaire conflicten en vandaag spanningen met etnische 

diversiteit 

Belgisch bestel 

 Regeling levensbeschouwelijke, sociaaleconomische, taalpolitieke en communautaire tegenstellingen binnen 

institutionele context  

 Koningskwestie, Schoolstrijd, stakingen tegen Eenheidswet 

Koningskwestie  

 Vraag of Leopold III kon terugkeren uit zijn ‘ballingschap’ na zijn lauwe houding tijdens nazibezetting 

 Duidelijke scheidinglijn (door volksraad) tussen Vlaanderen (pro) en Wallonië (contra) 

Schoolstrijd 

 Financiering van ‘katholiek’ onderwijs en (neutrale) rijksonderwijs (vandaag gemeenschapsonderwijs) 

 Schoolpact: spanning tussen uiteenlopende levensbeschouwingen temmen (nu beide gesubsidieerd)  

Eenheidswet/Wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel 

 Intentie: lang op sporen krijgen na steenkolencrisis en onafhankelijkheid van Congo, via verhoging van 

belastingen en besparingen op defensie, onderwijs, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen -> staking  

 Communautaire breuklijn: verzet veel sterker in Wallonië (prerevolutionaire stemming)  

 Sociale gevolgen miniem: Eenheidswet bleef, sociaal overleg intact, maar ‘Grote staking’ legde vooral 

communautaire breuklijn op sociaaleconomisch vlak tussen Vlaanderen en Wallonië (meer verschillen in visie 

op maatschappij, staat, economie en sociale machtsverhoudingen).  

Taalstrijd 

 Gebruik van Nederland in de openbare ruimte zoals de rechtbank, overheidsadministratie en onderwijs 

 Taalgrens: mars naar Brussel om taalgrens vast te leggen 
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 Maatschappelijke elites wisten (met inzet overheidsgeld) elkaars eisen af te kopen en een compromis te 

sluiten: wafelijzerpolitiek 

Het Belgische mirakel 

 Snelle wederopbouw van economie binnen onderhandelingskader  

 Neokapitalisme heeft grenzen bereikt: economische groei vrijwel stil of uiterst beperkt  

 Ongenoegen over grote ongelijkheid neemt toe (federale overheid te weinig middelen en moet taken 

herschikken binnen de context van dominant neoliberaal denken  

 Nieuwe migratie en toenemende xenofobie -> complete herdenking manier van samenleven 

Oorlogen 

 Om territorium onder controle te krijgen, greep te verwerven op schaarse natuurlijke bronnen, interne 

spanningen onderdrukken door aandacht te verleggen naar externe vijand 

Individuele conflicten 

 Dagelijkse confrontatie  

 Interessant hoe sociale actoren de situatie waarin ze zich bevinden, verschillend interpreteren, hoe die 

verschillende definities aanleiding kunnen geven tot misverstanden en hoe ze tot onderhandelingen komen 

over hun conflicterende zingeving en belangen 

Waardeconflict 

 = wanneer de ene actor wordt gedreven door de vurige overtuiging van een eigen morele gelijk en aan de 

andere actor de eigen opvattingen, waarden en normen willen opleggen 

 Kan samenvallen met belangenconflict (= wanneer een situatie van een relatieve schaarste 2 actoren dezelfde 

sociale goederen opeisen) 

Belangenconflict 

 Vuur onder etnische, religieuze, taalpolitieke, communautaire en levensbeschouwelijke verschillen opgepookt 

wanneer daarmee een beter verkiezingsresultaat kan worden behaald, of om een claim op olievoorraden te 

‘verantwoorden’ 

Manifest conflict 

 = een open conflict zichtbaar voor de actoren en toeschouwers (oorlog, staking, politiek debat) 

 Aard: subtiel, indirect en beheerst of direct, gewelddadig, agressief en onbeheerst 

Latent conflict 

 = feitelijk wel aanwezig, maar wordt niet waargenomen door de betrokkenen en zeker niet door 

buitenstaanders (wordt manifest als het aan de oppervlakte komt) 

Conflicthantering  

 = omgaan met conflicten 

 Psychologen en politie: conflictmanagement 

 Individuen gebruiken diverse middelen om conflicten te winnen (positioneel gebonden) -> hogere positie: 

toegang tot massamedia, onderwijsinstituties, rechtsspraak en kan anderen overtuigen (journalisten) of 

inhuren (advocate) om gelijk te krijgen, armere en minder machtige mensen: kennen rechten niet en 

onbekend met juridische procedures, dus geweld of publiek protest 

Machtsbalans  

 Conflict kan uitlopen op dominantie of op tijdelijk of langduriger evenwicht van krachten  

 Kan leiden tot behoud van bestaande ordening of tot sociale verandering  

 Evenwicht machtsbalans: stabiliteit tot op het moment dat een van de actoren een (extra) voordeel kan 

behalen -> oorlog  

 Voordeel conflict: bijdrage tot continuïteit of groei samenlevingsverband  

 Nadeel: hindering vlotte werking van betrokken verband  

Conflictparadox 

 Ziet functionaliteit van conflict in, maar stelt vast dat binnen samenlevingsverbanden conflicten vaak worden 

vermeden (belang bij bestaande machts- en bezitsverhoudingen) 

 Omgekeerde: emancipatiestrijd: verstoord bestaande, maar zorgt voor volwaardige plaats voor alle groepen 

Ongelijkheid vs gelijkheid 

Economische crisis en haar maatschappelijke gevolgen: hoge werkloosheid (jeugd), verarming middenklasse, 

ongebreidelde verrijking van kleine minderheid en de daarmee samenhangende massale fiscale fraude  
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Voordelen van ongelijkheid 

 Vroeger: ongelijkheid goed voor economie en werd door samenleving aangeprezen  

 Nationale Arbeidsorganisatie juichte inkomstongelijkheid toe, wegens het belang ervan op het belonen van 

arbeidsplanning, talent en innovatie (3 motoren van economische groei en welvaartschepping)  

 Lage inkomensgroepen: slechter aan economische veranderingen aanpassen 

 Hoge inkomensgroepen: financiële gunsten zelf regelen via belastingvoordelen of een voordelige 

herverdeling van publieke gelden 

Nadelen van ongelijkheid  

 Nationale overheden moeten institutionele onderbouw van arbeidsmarkt (collectieve arbeidsovereenkomsten, 

minimumlonen, het soort arbeidscontract en de regeling van werktijden) versterken evenals de instrumenten 

die zorgen voor inkomensverdeling (pensioenen, inkomenssteun voor werklozen en mensen in armoede en 

de openbare sociale dienstverlening), streven naar maximale/volledige werkgelegenheid   

Minder ongelijkheid door vakbonden 

 Geavanceerde economieën: afname van syndicaatsgraad sterk verbonden met toename van inkomensaandeel 

van hoogste deciel en dat ten nadele van inkomens van werknemers uit middelste en lage decielen, ook na 

controle op de traditionele determinanten van ongelijkheid (technologische vooruitgang, globalisering, 

politieke en sociale factoren, financiële deregulering en dalende marginale belastingvoeten) 

 Zwakkere vakbonden: minder druk uitoefenen op beleid  

Meer sociale problemen door ongelijkheid 

 Meer sociale problemen in landen met inkomensongelijkheid (obesitas, geestelijke gezondheidsproblemen, 

onderwijsprestaties, levensverwachting en sociale mobiliteit) 

Drie perspectieven juridische gelijkheid 

 1. Identificeren van gelijkheid met juridische gelijkheid (iedereen dezelfde rechten, democratisch geordende 

samenleving: iedereen start gelijk en achterstand heeft te maken met onvermijdelijke risico’s van leven of 

eigen gedrag) 

 2. Gelijkheid als uitkomst en overheid moet er alles aan doen die uitkomst te realiseren (voortdurend sturend 

optreden van overheid op alle terreinen in leven: publiek en privé, economisch en cultureel, gevraagd en 

ongevraagd) 

 3. Gelijke kansen (complexer, moderner: mensen gelijke rechten vanaf geboorte, maat geen gelijke middelen 

gaan daarmee gepaard: gender, etnische herkomst en ‘sociale milieu’ (gezin, buurt) waar je bent geboren en 

opgegroeid) 

Doelgroepen of structuren 

 Structuren verschijnen duidelijkst als drempels van uiteenlopende aard; in alle rayons van de samenleving 

(economisch, cultureel, sociaal) 

 Economische ordening, onderlinge relaties of dominante waarden (bv. Fysieke ontoegankelijkheid openbare 

gebouwen, openlijke discriminatie, glazen plafond,…) 

(On)wenselijkheid van ongelijkheid 

 Meningen lopen uiteen over impact van historische ontwikkelingen op extreme ongelijkheid die vroege 

kapitalisme en industrialisatie kenmerkte 

Twee stellingen: optimisme en andere stelling 

 Optimisme: in verdere economische ontwikkelingen sluimerden krachten die de ergste vormen van 

ongelijkheid zouden doen afnemen tot een aanvaardbaar niveau (Durkheim) -> complexere arbeidsdeling 

(herkomst van de basis van ongelijkheid vervangen door prestatie, en de ermee gepaard gaande sociale 

stijgingskansen voor kinderen uit ‘lagere’ sociale milieus zouden meteen ook de scherpste kanten van 

klassenmaatschappij wegwerken) 

 Andere stelling: aanvaardt dat economische en technologische ontwikkelingen zullen zorgen voor meer 

sociale mobiliteit en voor vervagen van scheidingslijnen tussen oude klassen, maar dat nieuwe ongelijkheden 

zullen ontstaan (ontstaan stedelijke onderklasse, achterstelling van etnische minderheden, verarming 

middenklassen, ontstaan van ‘precariaat’)  

Samenvattend 

 Samenleving en individu zijn geen tegenpolen (ze hebben elkaar nodig) 

 Samenleving heeft bepaalde mate van solidariteit nodig, maar ook conflict 

 Gelijkheid vs ongelijkheid  
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Hoofdstuk 3 - Waarmee zijn sociologen bezig 

Zijn sociale feiten eerbiedwaardig? 

Durkheim  

 Samenleving is geen veld van onpersoonlijke krachten en evenmin een verzameling van losse individuen. 

 Mensen vormen met elkaar een sociale werkelijkheid die geen van hun ooit heeft ontworpen  

 Sociale werkelijkheid: eigensoortige werkelijkheid die niet kan herleid worde tot de som van individuele 

eigenschappen, behoeften of neigingen 

Sociale feiten 

 = bouwstenen van de werkelijkheid (Durkheim) 

Eigenlijke hoofdrolspelers 

 Samenleving: mensen die ogenschijnlijk controle hebben over samenleving die ze tot leven hebben gebracht  

 Eigenlijke hoofdrolspelers: sociale feiten (sociale relaties, vriendschappen, liefde, solidariteit, strijd, 

competitie, instituties, gezin, vereniging, godsdienst, parlement en regels -> beleefdheidsregels, morele 

normen en wetten) 

 Menselijk handelen ligt aan de basis van sociale feiten (grote mate van zelfstandigheid waar rekening mee 

moet gehouden worden) 

Sociale orde 

 Vroegere denkwijzen en handelingen zijn nu vanzelfsprekend en dwingend (bepaald samenlevingspatroon 

tot sociale orde) 

 Nemen meeste gewoonten en gedragingen over 

Arbeidsethos  

 Calvinistische reformatie: culturele ontwikkeling die vanuit een bepaalde Bijbelinterpretatie aanzette tot 

wereldse arbeid, teneinde het hiernamaals te verzekeren  

 Nu: ontkoppeld van godsdienst, maar waarde nog centraal in samenleving (werkloosheid: probleem) 

Aanvaardbaar gedrag 

 Gewelddadige impulsen worden onderdrukt (onderdeel van geciviliseerd samenleven) 

 Regulering: organiseren van omgang in het dagelijks leven, maar wortels buiten wereld van onmiddellijke 

ervaring (etiquette, morele orde en de wet) 

Civilisatieproces 

 Golden aanvankelijk alleen voor de elite (goede manieren) 

 Vroeger gedrag gereguleerd door externe dwang (kerk, notabelen), nu discipline van het individu (overgang 

van Fremdzwang naar Selbstzwang -> Elias) 

Zelfdwang  

 Vrije samenleving vraagt meer zelfbeheersing van haar leden (onze cultuur: zelfgenoegzame individuen, die 

voortdurend uit zijn op eigenbelang en aan wie beschaafd publiek gedrag moet worden afgedwongen zoals 

door Gemeentelijke Administratieve Boetes (GAS-boetes) 

 

Hoofdstuk 4 – De ene bril is de andere niet 

Waar staan paradigma’s voor? 

Model voor wetenschapsbeoefening 

 Verbondenheid van wetenschap en wetenschapper met maatschappelijke context komt tot uitdrukking in 

wetenschappelijke paradigma’s (= theoretisch raamwerk: model voor wetenschapsbeoefening en bestaat uit 

specifieke combinatie van uitgangspunten van waaruit naar de (sociale) werkelijkheid wordt gekeken -> 

uitgekristalliseerde theorieopvattingen en voorschriften van methodologische en onderzoekstechnische aard) 

 Paradigma bepaalt wat wordt bestudeerd, wat de onderzoeksvragen zijn, hoe die vragen worden gesteld, 

volgens welke regels de antwoorden moeten worden geïnterpreteerd 

Paradigmatisch pluralisme 

 = een aanhoudende verscheidenheid van paradigma’s  

 Economie: (neo)klassieken vs (neo)keynesianen, sociologie: conflictsociologen, structuurfunctionalisten, 

ruiltheoretici, symbolisch interactionisten 

Sprong vooruit  

 Plots dingen zien die men tevoren niet zag 
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 Bv. Freuds inzichten over menselijke psyché of Keynes’ theorie over de aard van economische kringloop 

Freud 

 Stellingen in strijd met andere paradigma’s dat sterkere economische machten achter zich heeft: 

farmaceutische industrie, die psychologische en psychiatrische aandoeningen wil ‘oplossen’ met 

psychofarmaca  

Keynes 

 Verklaringen neoklassieke economen niet erg doelmatig  

 Crisis niet bestrijden door besparingen (neerwaartse spiraal – minder consumptie – bedrijven vallen stil – 

afdanking – verdere stijging werkloosheid – nog minder koopkracht van bevolking)  

 Oplossing: economie aanzwengelen (investeringen door overheid, afleiden van spaargelden naar dynamische 

sectoren van economie) 

Typologie 

 Actor vs structuur 

 Consensus vs conflict  

Actoren en structuren (1e as – vertrek: micro- vs meso- en macroniveau) 

Actor vs structuur 

 Gebaseerd op inzicht dat maatschappelijk gebeuren zich afspeelt op verschillende aggregatieniveaus  

 In economie verschil geïnstitutionaliseerd: micro- en macro-economie zijn aparte deeldisciplines (sparen 

positief op microniveau, maar niet op macroniveau) 

Microniveau 

 De interacties en relaties tussen de actoren, binnen het gezin of vriendengroep (onmiddellijke, dagelijkse 

ervaringen en face-to-face relaties) 

Macroniveau  

 Globale, maatschappelijke systeem (= laatkapitalistisch, postindustrieel, postmodern of de verzorgingsstaat)  

-> grotere structuren, relaties abstract, anoniem en ver verwijderd  

 Beide niveaus essentieel en afhankelijk van elkaar 

Mesoniveau 

 Tussenin micro en macro  

 Allerhande organisaties zoals ondernemingen, ziekenhuizen en universiteiten, etnische en lokale 

gemeenschappen, vakbonden, verenigingen die samengaan met het ‘maatschappelijke middenveld’ of de 

‘civil society’  

 Belangrijkste deel voor sociologie: tussen meso en macro (sociaal handelen van de actoren met gestolde, 

geïnstitutionaliseerde resultaten van handelen) 

De pool van de actor 

 Individuele, reflexief handelende actoren 

 Hypergesocialiseerde kijk op individu waarbij het werd herleid tot een vertegenwoordiger van sociale 

categorieën en werd opgesloten in vastliggende gedragspatronen 

 Relatieve autonomie van individu, keuzes en beslissingen (stemgedrag, consumptiegedrag, schoolloopbanen) 

Uiteenlopende klemtonen 

 Actor als rationeel wezen: kosten en baten afwegen alvorens handelen (de homo oeconomicus) 

 Actor als strategisch handelend wezen: is zich bewust van de beperkte rationaliteit  

 Actor als onzeker wezen: op zoek naar zichzelf en in de zoektocht heen en weer geslingerd tussen veelvoud 

aan motiveringen  

 Sociale: de voortdurende verknoping en ontknoping van individuele handelingen 

 Weber: sociaal handelen, verwante concepten, zinvolle betrokkenheid 

De pool van de structuren 

 Neemt maatschappelijke gehelen als de meest relevante analysekaders  

 Sociale: zelfstandige entiteit, die van buitenaf en op een onontkoombare wijze vormgeeft aan het individuele 

handelen, motiveren en verwachtingen; iets objectiefs en dwingend en bestaat uit sociale feiten 

 Subjectieve bedoelingen niet voldoende om je verstaanbaar te maken (ook regels van maatschappelijke 

woordenschat en grammatica)  

Consensus en conflict (2e as – centrale discussie in de sociologie) 
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structuren 

co
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actoren 

Consensus 

 Domineert invalshoek  

Conflict 

 Ziet samenleving als een arena, waar groepen en individuen voortdurend strijd leveren om beschikbare 

middelen 

 Belangen uiteenlopend en tegenstrijdig  

 Actuele of potentiële, manifeste of latent maatschappelijke conflicten 

Vier kwadranten 

 Binnen elk kwadrant kan een aantal verwante sociologische paradigma’s worden gesitueerd 

 Het symbolisch interactionisme, de sociale-ruiltheorie, het structuurfunctionalisme, de conflicttheorie (met het 

(neo)marxisme als belangrijkste vertegenwoordiger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 – Blokken uit de sociologische blokkendoos 

Over sociaal handelen, interactie en communicatie, posities en relaties, rol en status 

Menselijk handelen: microdimensie -> sociaal handelen: interactie en communicatie -> sociale posities en sociale 

relaties -> sociaal handelen bepalen  

Posities: gewaardeerd (sociale status – onderling congruent of niet) en roepen bepaalde verwachtingen (sociale rol – 

overeenstemmen of niet, rolattributen -> statussymbolen) op 

Sociaal handelen 

Samenleven  

 Aard en vorm van ontmoeten kan verschillen (gewild of ongewild, oppervlakkig of intensief, eenmalig of 

herhaald, verbaal of non-verbaal, direct of indirect) 

 Gemeenschappelijk: op elkaar reageren (beperkt: blik of negeren) 

Zinvol betrokken handelen 

 Samen met anderen leven -> betrokken op anderen 

 Weber: sociaal handelen 

Vechten en vrijen 

 Ook vorm van sociaal handelen -> zinvolle betrokkenheid op anderen 

Niet-handelen 

 Kan ook sociaal handelen zijn (bv. Negeren, niet meedoen aan staking,…) 

 Ont-moeten of niet-moeten -> persoonlijke ruimte voor bewust handelen (niet gestuurd door anderen of 

maatschappelijke conventies)  

Toekomstig handelen 

 Sociaal handelen: voorbereiding op komende ontmoetingen 

Handelen in de publieke ruimte 

 Weber: niet alle handelen in publieke ruimte valt onder sociaal handelen (gericht op objecten -> geen sociaal 

handelen, ook wanneer sociaal aangeleerd; innerlijk handelen ook niet bv. Mediteren of bidden) 

Gelijktijdig handelen 

 Weber: niet sociaal handelen, ook wanneer gelijktijdig handelen effect is van maatschappelijke conventies  

 Bv. Botsing 2 fietsers (incidenteel) -> niet onvergelijkbaar met natuurverschijnsel, maar als ze elkaar proberen 

te ontwijken, of botsing gaat gepaard met verwijten of andere commentaren -> sociaal handelen 

Ruimere definitie 

 Heel wat voorwerpen die op het eerste gezicht louter materieel zijn, bezitten toch sociale lading  

(neo)marxisme Structureel 
functionalisme 

Sociale ruil Interactionisme  
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 Bv. Botsing fietsers: botsen door andere opvattingen over hoe je je als fietser moet gedragen of doordat ze in 

een andere context terecht komen (bv. Ander land)  

 Bv. Verkeerslichten: groen is doorgaan -> sociale betekenis 

Sociale betekenis van voorwerpen 

 We schikken ons naar de gedragsnormen (bevestigen en versterken de norm) 

Artefacten  

 Versteende sociale betekenissen  

 Latour: een welontworpen technologie heeft als enige functie de gebruiker te dienen (plooibare en 

onderworpen slaven) 

 Gevaar: rollen die omdraaien 

 Weber: wel sociaal handelen spaargedrag in teken van investeren, geen sociaal handelen wellust van sparen 

Imiteren  

 Waar ligt de grens van wel sociaal handelen bij imiteren en niet sociaal handelen bij imiteren? 

 Bv. Kind dat je nadoet vs mode  

Vier grondcategorieën 

 Weber: affectief, traditioneel, waarderationeel en doelrationeel sociaal handelen 

 Sociaal handelen uitsluitend onder het een of het ander  

Affectief 

 = emotioneel sociaal handelen: handelen dat niet doelgericht is en evenmin refereert aan een waarde  

 Meestal enkel uitdrukking van toestand die als instinctief, zintuiglijk, emotioneel of passioneel wordt 

beschreven 

 Onderhevig aan maatschappelijke regulering en regels verschillen in tijd en cultuur en naargelang specifieke 

omstandigheden  

 Nu: onderhevig aan erosie (bv. Verkeersagressie) 

Traditioneel 

 = quasi-automatisch handelen: het onbewuste volgen van diep ingewortelde gewoonten  

 Gaat vaak over de grens wat zinvol handelen is  

 Bv. Beleefdheidsregels, etiquette  

Waarderationeel  

 = geïnspireerd door de overtuiging dat handelen een intrinsieke betekenis bezit, omwille van het waardevolle 

handelen zelf, onafhankelijk van het resultaat 

 Bv. Gezellig samenzijn met vrienden of tennis (maar in zakelijk verband: netwerken) 

Doelrationeel  

 = gericht op het systematisch verwezenlijken van weloverwogen doelstellingen  

 Niet enkel verschillende mogelijke doelstellingen tegenover elkaar afgewogen, maar ook (eens doelstelling 

gekozen) de middelen en neveneffecten in functie van gekozen doelstelling toont  

 Verwachte gedrag van anderen: voorwaarde of middel om doelstelling te bereiken  

 Weber: meer in logica van Westerse economische handelen en in bureaucratische organisaties 

Huidig economisch handelen 

 Niet noodzakelijk doelrationeel wanneer rekening wordt gehouden met voorwaarde van Weber: rekening 

houden met mogelijke neveneffecten 

Duurzaamheid 

 Produceren in context van duurzaamheid  

 Ondernemingen verhuizen naar lageloonlanden of grootschalige afdankingen (outsourcing)  

 Productie werkloosheid en hollen maatschappelijke weefsel uit, bekommeren niet over gezondheid of 

milieueffecten  

Omkering van middel en doel 

 Kan in 2 richtingen: middel tot doel en verdwijnen oorspronkelijke doelstelling naar achtergrond, maar 

meestal omgekeerd: waarde van sociaal handelen stillaan verloren in dwingende doel  

Interactie en communicatie 

Interactie: waarneembare handelingen 

Communicatie: de betekenis die we aan handelen toekennen, maar zal dikwijls ook zelfstandig bestaan 

George Simmel: aantal patroonmatige bouwstenen die aan basis liggen van sociale fenomenen  
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Interactie  

Waarneembare handelingen  

 Essentiële karakteristieken: wisselwerking, anticipatie en gemeenschappelijke interpretatie of zingeving  

 Interactiebegrip: tussenmenselijk verkeer in kleinere groepen aanduiden (in kaart brengen door sociogram) 

Sociogram 

 = grafische voorstelling van sociale banden die iemand heeft  

 Moreno: ontwikkeld door keuzes en voorkeuren die binnen een groep bestaan te analyseren, en vormde de 

eerste vorm van sociologiebeoefening  

 Kunnen worden getekend op basis van diverse criteria: sociale relaties, communicatielijnen, kanalen van 

invloed  

 Nagaan hoe vaak een welbepaalde interactie plaatsvindt, wie initiatief neemt, of het om samenwerking of om 

tegenwerking gaat  

 Sociogrammen: voorlopers van sociale netwerken  

Ordenen van interactie 

 Golffman: beleefde inattentie, onderscheid tussen front stage en back stage, afbakenen van persoonlijke 

ruimte, ongerichte interacties en het tussen haakjes plaatsen 

Beleefde inattentie  

 = Mensen die elkaar ongewild ontmoeten, niet opdringerig doen, elkaar niet verdenken van kwade 

bedoelingen, tolerant zijn  

 Sociale regel wordt duidelijk bij overtreding 

Front stage en back stage 

 In de coulissen is de sociale beheersing minder en is minder formeel gedrag vereist, kan aan gevoelens de 

vrije loop gelaten worden of kunnen we ons voorbereiden op de performance in het publieke leven 

Persoonlijke ruimte 

 = de fysieke afstand die tijdens de interactie moet worden bewaard (bestaan door de band gewoonten die 

vaak cultureel gedifferentieerd zijn)  

 Soms: verboden gebied (bv. Bij geldautomaat)  

 Hall: 4 zones: de intieme afstand (tot 30cm – interactie tussen geliefden, ouders en kinderen), de persoonlijke 

afstand (30cm-1m – vrienden en goede bekenden), de sociale afstand (1m-4m – formele interacties) en 

publieke afstand (meer dan 4m – groot publiek) 

Ongerichte interacties 

 = wanneer we ergens samen zijn, wanneer we bewust zijn van elkaars aanwezigheid, maar niet tot directe 

interactie overgaan  

 Non-verbale manieren (lichaamshouding, gelaatsuitdrukkingen, rondkijken), onze wensen duidelijk en 

communiceren we met aanwezigheden  

 Gerichte interactie: wanneer interactiepartners zich uitdrukkelijk tot elkaar richten 

 Sociale realiteit: aaneenschakeling van gerichte en ongerichte interacties 

Tussen haakjes plaatsen  

 Haakjes markeren begin en einde van een interactie (bv. Applaus) 

Kenmerken van interactie 

 Frequentie, regelmaat, uitgebreidheid, de mate van samenwerking, richting en directheid  

Frequentie 

 Het aantal interacties die per tijdseenheid plaatsgrijpen  

 Eerste aanduiding van belang van interactie voor betrokkenen  

 Kan onregelmatig plaatsvinden 

Regelmaat 

 Hoeveel keer interactie plaatsvindt op regelmatig tijdsstip 

Uitgebreidheid  

 Het aantal situaties waarbij interactiepartners elkaar ontmoeten  

 Hoe uitgebreider, hoe belangrijker de interactie 

Coördinatie 

 De mate waarin de interactie van de betrokkenen goed op elkaar is afgestemd  

Richting 
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 Wie initiatief neemt  

 Eenzijdigheid is dikwijls uitdrukking van een sociale hiërarchie tussen deelnemers, terwijl tweezijdig veeleer 

kenmerkend is voor egalitaire verhoudingen 

Directheid  

 Het communicatieaspect van de interactie  

 Meest directe interactie is waarin de interactie en communicatie als het ware samenvallen, waarbij de 

deelnemers met elkaar communiceren door onmiddellijke waarneming van elkaars gedrag  

 Meest indirecte vorm is situatie waarin interactie en communicatie totaal gescheiden zijn (bv. Sms) 

Communicatie: verbaal en niet-verbaal  

Boodschap 

 Communicatie: overdragen van gevoelens, gedachten, wensen en strevingen zodat anderen weten wat je 

denkt, voelt of wenst  

 Zender -> ontvanger  

 Communicatie brengt onmiddellijke of uitgestelde interactie, maar interactie brengt niet altijd communicatie 

met zich mee 

Pseudocommunicatie  

 = Deelnemers kunnen aan de gehanteerde symbolen of codes (bv. Woorden) een verschillende betekenis 

hechten  

 Gevaar is groter bij non-verbale communicatie  

Roddelen 

 Bakent veeleer af wie tot een groep wordt gerekend  

 Niet mogen meedoen met roddelen is negatieve sociale sanctie 

Gemeenplaatsen 

 Vragen als ‘hoe gaat het ermee?’ waarop geen echt antwoord wordt verwacht  

 Onmisbaar om over elke daad na te denken: ze maken het mogelijk om met anderen om te gaan zonder 

voortdurend reflexief de houdingen van de anderen te internaliseren en zowel mentaal als emotioneel de 

verdere gang van zaken in interacties te anticiperen 

 Clichés: omgaan met anderen zonder ons met hen te identificeren 

Non-verbale communicatie  

 = de uitwisseling van informatie en betekenis door gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshoudingen  

 Herhalen wat verbaal is meegedeeld, vervangen van verbale communicatie, tegenspreken van de verbale 

communicatie, het gevoelsmatig ondersteunen van een gesproken woord, het informeren van een onderlinge 

relatie, het beklemtonen van de verbale communicatie 

Gezichtsuitdrukkingen 

 6 belangrijkste emoties: geluk, verdriet, woede, walging, angst, verrassing  

 Lachen betekent in alle culturen positief, maar hoelang of hoe luid betekent andere dingen 

Gebaren 

 Verschillend bij verschillende culturen (ja en nee knikken, duim omhoog positief of negatief, in de ogen 

kijken, tafelmanieren) 

De impact van de sociale media op de communicatie  

Oude vormen 

 Nu: communicatie complexer, veelomvattender en belangrijke dimensie van sociale leven 

Oude vs nieuwe media 

 Criteria om te vergelijken: interactiviteit, sociabiliteit (het gevoel persoonlijk contact te hebben), mediarijkdom 

(kunnen media verschillende referentiekaders overbruggen en dubbelzinnigheid verminderen), autonomie, 

spelkarakter (niet alleen nuttig voor instrumentele doelen), privacy en personalisering (van inhoud en 

gebruik)  

 Nieuwe media: beter met leggen van verbindingen (interconnectedness), toegankelijkheid voor gebruikers, 

zenders en ontvangers, graad van interactiviteit, veelvoudigheid (multiplicity) in gebruik, ‘open-ended 

character’, alomtegenwoordigheid en plaatsloosheid (delocatedness)  

Internet 
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 Bundelt diverse communicatiebronnen (medium voor snelle en massale informatieverspreiding en -

consultatie, (on)gelijktijdig chatten, publieke/private communicatie, weinig gereguleerd (niet gecontroleerd 

door 1 specifieke actor – nationale wetten – straf) 

Cyberpesten 

 Pesten op publieke manier (groot bereik, aanwezigheid in thuisomgeving, gebrek aan regelgeving en 

ouderlijke controle, afwezigheid van fysieke cues bij tekstboodschappen, hyperpersonalisering – uitwisselen 

van vertrouwelijke informatie) 

Online werken 

 Voordeel: niet meer verplaatsen 

Wat met de werkplek 

 Geen nieuwe sociale relaties (face-to-face) 

Sociale relaties en posities, sociale rol en status 

Sociale posities : de plaatsen die actoren binnen samenlevingsverbanden innemen en sociale relaties naar 

verbindingen tussen sociale posities (waarderingen: sociale statussen en verwachtingen: sociale rollen -> neerslag van 

cultuurpatronen)  

Posities en relaties verbinden zich verder tot sociale netwerken en groepen 

Sociale relaties 

Voorwaarden 

 Niet enkel uitwisselingen tussen individuen, kunnen tot groepsvorming leiden en groepen bij elkaar houden 

(communicatie en interactie)  

 Vaste patronen voor autonome entiteiten met eigen structuur en dynamiek, die sociaal handelen aansturen 

Verklaringen 

 Structuurfunctionalisme: gevolg van diepgewortelde en wijdverspreide maatschappelijke consensus 

(communicatie en interactie worden bepaald door al aanwezige gemeenschappelijke waarden en normen) 

 Anderen: ontstaan door interactie en communicatie zelf, in proces van zoeken en tasten (op elkaar inwerken) 

 De ene interactie brengt de andere mee -> ontstaan sociale relaties  

Uiteenlopende aard 

 Weber: een relatie is de kans dat actoren op een bepaalde wijze zinvol ten opzichte van elkaar zullen handelen  

 Aard: zeer uiteenlopend (affectie, afkeer, samenwerking, conflict) 

 Gewone mensen maken ook deel van onze relaties 
Stabiele betrekkingen 

 = Het veeleer formele kenmerk van sociale relaties 

 Relaties: centraal in sociologisch analyse  

 Doel sociologie: individuele gebeurtenissen plaatsen en verklaren vanuit het geheel aan sociale relaties 
Primaire relaties 

 = relaties die met de anderen als totale persoon worden aangegaan (face-to-face) 

 In welbepaalde sociale sfeer vanuit primaire groepen, gezin of peergroups (sterk gevoelsgeladen relaties)  
Secundaire relaties 

 Ontmoeten als vreemden gewoonlijk in publieke ruimte  

 Veronderstellen doelrationeel handelen en zijn typisch voor de moderne, meer grootschalige maatschappijen 
(bv. Zorginstellingen, prostituee)  

 Basis in fysieke nabijheid  

 Partners in interactie herleid tot respectieve sociale posities en hun attributen 
Korte relaties  

 Direct, berusten op een spontane en wederzijds subjectieve voorkeur zoals tussen vrienden  
Lange relaties 

 Ontstaan in context van rolpatronen en groepsverbanden die concreet gestalte krijgen in allerlei institutioneel 
bepaalde ontmoetingen 

Reductie tot 

 Niet exponentieel  

 Homo oeconomicus (mensen gereduceerd tot calculerende wezens) 

 Dahrendorf: homo sociologicus (mens die bestaat uit stel sociale rollen die hij speelt) 
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Sociale posities 

Iedereen bekleedt meerdere sociale relaties (bv. Moeder en dochter en maatschappelijk werker) 

 

Knooppunt van sociale relaties 

 Positie: andere sociale relaties, omdat het gaat over een knooppunt van sociale relaties  

 Vaste plaats op de interactiekaart van een samenlevingsverband, een vaste plaats in een sociale ruimte, een 

maatschappelijk adres 

Positiestellen 

 Soms positities met elkaar verzoenen  

 Duidelijk bij rolconflicten 

Onafhankelijk van de bekleder 

 Sommige posities sterk persoonsgebonden, vrijwel alle posities onafhankelijk van de concrete mensen die ze 

nu bekleden 

 Sociale posities bezet door concreet handelende factoren: brengen posities en ermee verbonden relaties tot 

leven, doen bewegen en veranderen (actoren handelen positiegebonden en benaderen anderen als 

positiebekleders) 

Positiebekleding via 

 Toewijzing en verwerving 

Toewijzing 

 Positiebekleding op basis van oneigenlijke criteria  

 Kenmerken: sociale afkomst, geslacht, etnische origine die vreemd zijn aan inhoud positie 

 Bv. Erfelijk koningschap  

Peterprincipe 

 = overkwalificatie; in een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie  

 Niet: meest geschikte persoon op welbepaalde positie  

 Overkwalificatie en onderkwalificatie  

 Bv. Een goede vakman is niet per definitie een goede leider (promotie op vlak van kwaliteit werk) 

 Oplossing: competentiemanagement, non-discriminatiewetten (glazen plafond)  

Verwerving 

 Positiebekleding door eigen inspanning  

 Formele en informele maatschappelijke kwalificaties nodig (bv. Diploma) 

 Traditioneel: via toewijzing (vererving) -> erft (oudste) zoon beroep van vader of in familiebedrijf 

Continuüm  

 Toegewezen -> verworven positie 

Definitieve posities 

 Sommige posities: voor altijd (bv. Fysieke kenmerken zoals geslacht of etnische herkomst), anderen: tijdelijk 

 We handelen positiegebonden en we benaderen de anderen als positiebekleders  

De sociale status  

 Primaire relaties Secundaire relaties 

Sociale afstand Kort Lang 
Aard Face to face Functioneel 
Betrokkenheid Totale persoon Positiebekleder 
Basis Emotioneel Rationeel, instrumenteel 

Sociale ruimte Veeleer privé  Veeleer publiek 
Organisatietype  Associatie  Bureaucratie 
Samenlevingstype Gemeinschaft  Gesellschaft  
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Structuurfunctionalisme: in stratificatieonderzoek posities herleiden tot maatschappelijke waardering die ermee 

wordt verbonden 

 

Waardering 

 Sociale status, maar status en positie vallen niet helemaal samen 

Wie waardeert? 

 Andere positiebekleders (belang positie wordt afgeleid uit wie de anderen zijn) 

 Onmiddellijke nabijheid: minder belangrijk, politieke of economische elite: belangrijke posities 

Rangorde 

 Van posities met een hogere status naar posities met een lagere sociale status, zoals in sociale stratificatie  

Geen eigenschap van positiebekleders 

 Sociale status, sociale positie  

 Sociale posities en de ermee verbonden status worden in specifieke actoren belichaamd, maar bestaan ook 

buiten die actoren  

Sociaal aanzien 

 De individuele manier waarop actoren een positie waarnemen 

 Waardering: status of prestige (verbonden met positie) en aanzien (verbonden met de persoonlijkheid van de 

positiebekleder) 

Beroepsstatus 

 Bepaalt in hoge mate het aanzien dat iemand bezit + de status van de andere sociale posities komen meestal 

overeen met die verbonden aan de professionele positie (statuscongruentie) en dat versterkt het aanzien van 

de betrokkene, maar hij kan er ook van afwijken (statusincongruentie) 

De status(in)congruentie 

Verschillende statussen 

 Blood sports -> passen niet bij hoogopgeleiden 

 Vrij ruime tolerantiemarge ten opzicht van de sociale verwachtingen en de bewegingsvrijheid is betrekkelijk 

groot (sport), maar bij bv. Keuze van scholen is dit anders  

 Status(in)congruentie of status(in)consistentie: mensen houden bij het aangaan van min of meer duurzame 

sociale relaties rekening met de weerslag daarvan op hun maatschappelijke status (verzoenbaar met hun 

globale status) 

Statuscongruentie 

 = de toestand waarbij alle of de meeste componenten van een globale sociale status in evenwicht zijn 

Statusincongruentie 

 = wanneer de verhouding tussen de diverse componenten van de globale status als onevenwichtig wordt 

gezien, omdat de sociale status die krachtens een welbepaalde positie (beroepspositie) wordt verkregen, te 

ver afstaat van de statussen ontleend aan andere sociale posities 

Wat is de norm? 

 Statuscongruentie (positief) en statusincongruentie is deviant en negatief 

De sociale norm 

Not done 

 Sommige gedragingen kunnen niet op bepaalde plaatsen 

Experiment van Garfinkel 

 Aantonen hoe belangrijk rolverwachtingen zijn 

 Experiment: thuis doen als gast -> familie verward en van streek (vragen zoals ‘Ben je ziek?’) 

Gedragsverwachtingen 

 = de sociale rol  

Hoort bij sociale posities 

 Sociale rol is geen kenmerk van positiebekleder, maar wel van sociale positie zelf 

 Verwachtingen die bestaan ten aanzien van het gedrag die bij sociale posities hoort 

 Microniveau van interactie en communicatie: de verwachtingen die de positiebekleders hebben ten aanzien 

van elkaar 

Gender-gebonden rollen 
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 Mannen en vrouwenrollen liggen niet biologisch vast (geen nature, maar nurture -> sociale oorsprong) 

 Via leerprocessen aangeleerd 

De rol van de patiënt 

 Parsons: onderscheidt 4 verwachtingen die bestaan ten aanzien van zieken 

 Aard van aandoening wordt vastgesteld adhv medisch attest 

 Ziek zijn -> oorzaak kan bij jou liggen, maar niet verantwoordelijk gesteld 

 Naast rechten hebben zieken plichten -> snel beter worden, competente hulp inroepen 

De rol van de arts 

 Rechten en plichten: uitsluitend wetenschappelijk onderbouwde medische kennis toepassen, tot hun 

vakgebied beperken, zakelijk omgaan met patiënten, belang patiënt voorrang op eigenbelang arts 

Rollenstel 

 = som van aantal sociale rollen (hebben verschillende draagwijdte, zie je aan sancties bij niet-naleven ervan) 

 Dahrendorf: Muss-Erwartungen, Soll-Erwartungen, Kann-Erwartungen 

Muss-Erwartungen 

 Harde kern van elke rol, uitdrukkelijk geformuleerd (meestal in wetten), zijn afdwingbaar en ermee 

verbonden sancties zijn uitsluitend negatief van aard (bv. Gevangenisstraf of boetes) 

Soll-Erwartungen 

 Vooral gelet op het niet-naleven en treffen we hoofdzakelijke straffen aan  

 Verschil: afdwingen gebeurt vaker in sociale verkeer (sociale uitsluiting voor een politieke partij of 

kerkgemeenschap) 

 Positieve sancties, zoals sympathie, komen slechts in secundaire orde voor 

Kann-Erwartungen 

 Handelingen die strikt genomen niet verplicht zijn, maar waarvan we het stellen wel een positieve 

waardering oplevert  

Verschillend maatschappelijk belang 

 Elke rol bestaat uit een verschillende mix van die 3 types van verwachtingen (rankschikking op 

maatschappelijke belangrijkheid op basis van welk soort verwachting domineert)  

 Aard van de rollen verandert door de tijd heen 

Wie formuleert? 

 Hiërarchie inzake gedragsverwachtingen kunnen we ook voorstellen in vorm van concentrische cirkels  

 Buitenste cirkel: gestuurd door wetten en publieke beleidsvoering (bv. Belastingen) 

 2e cirkel: mores; beleefdheidsregels (wederzijdse zorg kinderen en ouders) 

 3e cirkel: beheersing die uitgaat van organisaties of andere secundaire groepen 

 Laatste cirkel: primaire sociale omgeving van het gezin en de kenniskring, lid in dagelijks gareel houden 

Muss-Erwartungen Wetten 

Soll-Erwartungen Zeden, mores 

Kann-Erwartungen Gewoontes, folkways 

Concreet handelen 

 Niet altijd gebaseerd op de positie om te weten welke rollen we horen te spelen, we stemmen ons rolgedrag af 

op de andere aanwezige rolgedragingen 

 Bv. Dresscode op formeel feestje vs afspreken met vrienden 

Is de omgeving bepalend? 

 Situaties kunnen ook op een directere manier gedragsbepalend werken, door gedragsalternatieven in te 

perken (bv. Inrichting materiële of ruimtelijke omgeving) 

Rollenconflicten 

Bij elke positie horen diverse rollen en die vallen niet altijd met elkaar te verzoenen  
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Essentieel geen psychologisch fenomeen, hoewel aanhoudende of onoplosbare rollenconflicten tot psychologische 

spanningen kunnen leiden. 

 

Structureel gegeven 

 Ze berusten op tegenstrijdige verwachtingen die ingebakken zijn in de maatschappelijke ordening, die met 

elkaar worden geconfronteerd in specifieke sociale situaties en die op een of andere wijze afdwingbaar zijn 

via sancties 

 Intern rolconflict: conflict tussen verschillende rollen bij eenzelfde positie 

 Extern rolconflict: conflict tussen rollen die bij verschillende posities horen 

De stabiliteit van rollenstellen 

Hoe?  

 Omdat een aantal sociale mechanismen de nodige stabiliteit geven aan de rollenstellen 

Belangrijke spelers 

 Deelnemers aan rollenstel houden elkaar in evenwicht, of ze kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld 

(compromis) 

 Weinig of geen vrijheid aan rollenspeler -> stabiliteit  

Verduidelijken 

 Positiebekleder kan ontsnappen aan situatie één tegen allen door uiteenlopende (en soms tegenstrijdige) 

verwachtingen aan deelnemers rollenstel duidelijk te maken  

Afschermen 

 Rolbetrokken gedrag afschermen: deelnemers aan rollenspel niet of minder gemakkelijk in staat om na te 

gaan of het feitelijke gedrag van de positiebekleder wel aan hun verwachtingen beantwoordt (minder 

blootstelling aan sociale druk) -> structurele arrangementen  

Inperken 

 Bij te uiteenlopende verwachtingen: rollenspel inperken waardoor vanzelf grotere consensus tot stand komt 

 Alle of ten minste belangrijkste deelnemers aan rollenstel 

 Radicaalst: rollenspeler een tegenspeler uit het rollenstel stoten of zelf rollenstel verlaten 

Rolattributen en statussymbolen 

Uiterlijke tekenen 

 Sociale rollen en sociale statussen: waarneembare dimensie -> rolattributen (= uiterlijke tekenen ter 

herkenning van een positiebekleder of voorwerpen die nodig zijn om een rol te kunnen vervullen -> 

communicatieve en utilitaire functie bv. Doktersjas; non-verbaal communicatiemiddel) en statussymbolen (= 

verwijzingen naar een schaars sociaal goed dat aan de sociale positie is gekoppeld: rijkdom, macht, prestige -> 

kan leiden tot sociale fraude) 

Sociale fraude 

 Mensen suggereren dan met behulp van uiterlijkheden en materiële bezittingen een status waarop zij (nog) 

geen aanspraak kunnen maken 

Sociale afstand 

 Statussymbolen: beïnvloeden zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde van dragers; middelen van sociale 

controle; zorgen voor sociale afstand tussen hogeren en lageren  

 Merendeel rolattributen juridisch niet beschermd  

Samenvattend  

 Sociaal handelen: doelgericht, waarderationeel, analytisch opgedeeld 2 dimensies: interactie en communicatie; 

sociale relaties (primair of secundair); posities (waardering – status en verwachting – rol) -> sommige hoger 

gewaardeerd dan andere (prestige) -> aan elkaar knopen: netwerk + statussen en rollen: groep 
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Hoofdstuk 6 – Een netwerk is geen groep 

Over diversiteit van samenlevingsverbanden. 

 

Knooppunten 

 “Geen mens is een eiland; alle mensen zijn verbonden met en afhankelijk van andere mensen” 

 Mensen bevinden zich op knooppunten van onderlinge relaties en maken zo deel uit van kleinere of grotere 

sociale netwerken (sommige eigen gezicht bv. Vriendenkring; anderen pas in kaart brengen via zorgvuldige 

waarneming en onderzoek) 

Met elkaar verknoopt 

 Netwerken verknoopt -> hele samenleving 

Castells  

 Netwerkmaatschappij (woord gepopulariseerd) 

Simmel 

 De vader van de hedendaagse netwerktraditie  

Netwerksamenleving  

 = een samenleving waarin het creëren en deelnemen aan netwerken centraal staan (nieuwe 

organisatiestructuren (gebruik makend van informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebaseerde 

communicatiemedia; kapitalistisch, maar technologische basis; veranderde relatie tot ruimte en tijd; 

globalisering) 

Nieuwe sociale morfologie 

 Omdat nieuwe communicatietechnologieën de decentralisering van de werking en van de controle door 

doelmatige netwerken in hiërarchie te verbeteren  

 Verticale bureaucratieën -> horizontale corporaties  

Netwerken: open systemen  

 Verbinden aan relatief gesloten systemen (bv. organisatie), maar in ruimere betekenis (bedrading netwerk) 

Groepen: gesloten systemen 

 Tegelijk best zichtbare sociale netwerken  

 Specifieke identiteit, samenhorigheidsgevoel, gebaseerd op stel gemeenschappelijke waarden, normen en 

doelstellingen 

 <-> sociale netwerken: enkel sociale relaties (binnen en tussen groep)  

 Netwerk: geraamte, groep: body 

 Mensen nemen niet echt deel aan maatschappelijke gebeuren alleen, maar wel in groepen (referentiegroepen -

> baseren sociaal handelen) 

Sociale netwerken 

Netwerken zijn kanalen waarlangs sociale goederen (kunnen) stromen 

 Sociaal netwerk: een geheel van posities en relaties met een bepaalde mate van (onbewuste) organisatie 

 Studie van netwerken relationeel: relaties komen op de 1e plaats voor het begrijpen van de sociale 

werkelijkheid, veeleer van de kenmerken (attributen) van individuele actoren, zoals geslacht, leeftijd, 

onderwijsniveau, beroep, houdingen of opinies 

Relationele realiteit 

 Relationele gegevens niet herleid tot attributionele kenmerken individuen 

Kanalen 

 Relaties: kanalen die verschillende plekken met elkaar verbinden  

Sociale goederen 

 Zeer verscheiden van aard: materieel of immaterieel goed, geld (leningen), diensten, informatie, emotionele 

steun 

 Ene type kan met ander worden uitgewisseld  

Vertrouwen 

 Reciprociteit (bv. Bij geld ontlenen verwacht je terugbetaling) 

 Vormt context voor ruil  

 Sociaal kapitaal (Putnam): vertrouwen, gedeelde waarden en normen en met netwerken (zelfverzekerd en 

cumulerend)  
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Dyade, triade  

 Kleinste netwerk tussen 2 posities/personen: koppel (dyade)  

 Lid meer: triade (driehoeksverhouding) -> coalities worden mogelijk (1 tegen 2 – meerderheid en minderheid 

of bemiddelaar van derde persoon) 

Totaalnetwerk 

 Samenleving (te omvangrijk om in zijn totaliteit gevat te worden) 

 Overheersende optie om sociaal netwerk te bestuderen vanuit een van de actoren die er deel van uitmaken 

Persoonlijk netwerk 

 1 actor (ego) staat centraal en rondom interactie van die actor  

 1e zone: verzameling van personen die rechtstreeks met ego interacteert  

 2e zone: alle mensen die het ego via de actoren uit de 1e zone bereikt/kan bereiken  

 3e zone: via-via ego bereiken 

Kreuzung sozialer Kreise  

 Iedereen heeft eigen, uniek, persoonlijk netwerk, maar ook overlap tussen persoonlijke netwerken 

(ontwikkelen privésfeer)  

 Confrontatie verschillende normen, grotere keuzevrijheid, informatie uit verschillende netwerken 

(gedwongen keuzes door slechts gedeeltelijke overlapping) 

Potentiële relaties, actuele relaties 

 Relaties niet zichtbaar (vertrek: patroon van zichtbare, (in)directe communicatie en interactie tussen actoren -

> waarneembare uitdrukking van relaties tussen sociale posities en netwerk) 

 Potentiële relatie: met wie actor in contact kan komen (kan actueel worden) 

 Actuele relaties: met wie effectief wordt omgegaan (kan potentieel worden) 

Kenmerken van netwerken 

Morfologische kenmerken 

 = structuur; aard van de interacties en hun samenstelling  

 Grootte, dichtheid, diversiteit en centraliteit  

 Bepaalt toegang die actoren hebben tot de (im)materiële die erin zijn opgeslagen 

Omvang 

 Groter – meer actoren – meer hulpbronnen  

 Persoonlijk netwerken +/- 500-2000 (verdere zones exponentiele toename) 

Dichtheid  

 = de verhouding tussen het aantal actuele relaties in het netwerk en het aantal theoretisch mogelijke relaties 

 Dichte/hechte netwerken kennen doorgaans een vlottere allocatie van goederen en een sterkere solidariteit 

tussen de leden, waardoor er een betere toegang is tot de verschillende sociale goederen die binnen dat 

netwerk circuleren 

 Maximale dichtheid bereikt: alle individuen rechtstreeks contact met elkaar onderhouden 

 Kleinere netwerken meestal hoger dan groter (sociale cohesie) 

Diversiteit 

 Mensen die een gelijkaardige sociale positie bekleden, vooral toegang tot gelijkaardige goederen; mensen op 

verschillende sociale posities een ruimere waaier van sociale goederen binnen hun bereik 

Centraliteit 

 De mate waarin de onderlinge relaties in een netwerk zijn gestructureerd rond een of meer centrale actoren 

(gatekeepers, sluis- of poortwachters) – toegang tot sociale goederen vergemakkelijken, bemoeilijken en 

verhinderen 

 Ontstaan en in stand houden van ongelijkheden in de samenleving 

Interactionele kenmerken 



27 

Boek Maatschappelijke Structuren 
Manon Meert 

 Sterkte, verwantschap en samenstelling (geen betrekking op de structuur van het netwerk, maar op het 

verloop van de relaties tussen ego en de andere actoren in haar netwerk 

Sterkte 

 3 kenmerken wijze waarop de anderen aanwezig zijn in het leven van ego: frequentie of duur van 

aanwezigheid, de emotionele draagwijdte van de aanwezigheid (betrokkenheid) en het aantal domeinen 

waarop men in het leven van ego aanwezig is (multiplexiteit) -> hoge score: sterke banden 

Zwakke banden 

 Banden van eerder instrumentele aard, terwijl sterke banden een hoog emotioneel gehalte hebben 

 Onderhouden we meestal met mensen buiten het eigen netwerk, terwijl sterke banden met vrienden en 

familie worden gelegd 

Sterke banden 

 Beide soorten: eigen functie, maar wanneer we eigen netwerk instrumenteel willen gebruiken zijn we beter af 

met zwakke banden  

 = expressieve handelingen (zoeken emotionele steun)  

Bonding en bridging  

 Bonding sociaal kapitaal: meestal sterke banden binnen een homogene groep mensen, bv. Familie (belangrijk 

voor mensen in armoede om zich te redden – getting by)  

 Bridging sociaal kapitaal: vooral zwakke banden (brug naar andere groepen in samenleving) (bij arme 

mensen ontbreekt dit om vooruit te komen – getting ahead) 

 Eigen sociale positie sterk: sterke en zwakke banden vallen samen (hoge sociale hiërarchie)  

Homofilie  

 Mensen uit minder gegoede milieus kennen vooral gelijkaardige mensen (net zoals mensen uit sociaal 

economisch en/of cultureel geprivilegieerde milieus)  

 Daarom blijven armen vaak arm (ook bij migranten)  

Illustratie: armoede en arbeidsmarkt  

 Armoede: geringe toegang tot hooggewaardeerde sociale goederen die opgeslagen zijn in andere dan het 

eigen, beperkte netwerk van mensen in armoede (enkel laaggewaardeerde goederen) 

 Onderscheid jobs op primaire (niet of moeilijk toegankelijk) en secundaire (tweedehandse goederen en 

diensten) arbeidsmarkt 

 Schrijnend tekort aan banden met wie en wat belangrijk is in de samenleving  

Organisationele netwerken 

 Organisaties vormen ook knooppunten (of nodes) in een netwerk (altijd instrumenteel van aard – relaties 

waarbij de doorstroom en uitruil van hulpbronnen centraal staan) 

 Grote diversiteit aan relaties 

 Onderzoek: inhoud specifieke relaties (soort aangesproken hulpbronnen) 

Mate van formalisering  

 Relevant kenmerk (zowel informele (flexibel en eenmalig; in elk netwerk; lopen niet altijd gelijk met formele 

relaties) als formele (contracten, gemeenschappelijke planning, andere convenanten; beheersbaar en stabiel en 

wijzen op frequente samenwerking) relaties tussen hulpverleningsorganisaties) 

Interorganisationele relaties 

 3 kenmerken: intensiteit, reciprociteit, standaardisering (verwant met intermenselijke netwerken) 

Intensiteit 

 Betrekking op de hoeveelheid hulpbronnen die worden uitgewisseld; multiplexiteit  
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 Hoe meer organisaties gekenmerkt worden door verschillende types relaties, hoe intenser en multiplexer de 

relatie tussen de actoren wordt 

 Kan ook verwijzen naar de frequentie van interactie tussen actoren (hoe frequenter, hoe intenser) 

Reciprociteit 

 = wederkerigheid; betrekking op de mate waarin de relatie gekenmerkt word door symmetrie  

Standaardisering 

 = de mate waarin de organisatie in de tijd steeds met dezelfde organisatie een relatie opbouwt  

Groepen 

Elke groep bevat een of meerdere netwerken, maar niet elk netwerk kunnen we een groep noemen 

Groepen maken zelf deel uit van netwerken  

 

Groepsbewustzijn/groepscultuur 

 Verschil met netwerk: de groep bezit een bovenindividuele of collectieve dimensie 

Aantal contacten 

 Volgens formule N(N-1)/2 (aantal contacten neemt sneller toe dan aantal leden – gevolgen voor de intensiteit 

van de contacten en verklaart de tendens van grote groepen om uiteen te vallen in kleinere groepen 

Doelstellingen 

 Zinvolle contacten – voortzetten communicatie en interactie (gemeenschappelijke waarden, normen 

verwachtingen en doeleinden) -> cultuurpatroon 

 Maken de algemene waarden (bv. Gelijkheid) concreet, zetten leden aan tot actie en interactie  

Officiële doelstellingen (guiding beliefs), feitelijke doelstellingen (daily beliefs) 

 Sommige leden van de groep zullen de formele doelstellingen als dekmantel gebruiken om de eigen 

particuliere belangen na te streven 

(On)gelijkheid 

 Boven- en ondergeschikte structuur  

 Status van de groepsleden in de buitenwereld zal dikwijls een impact hebben op de verhoudingen binnen de 

groep, hoewel de specifieke capaciteiten die relevant zijn voor het groepsleven die externe hiërarchie kunnen 

omkeren 

Een typologie als uitgangspunt 

Maatschappelijke grondvormen: de menigte (het aggregaat), de massa, het netwerk, de groep, de institutie, de 

organisatie, de vereniging, de belangengroep, de partij, de associatie en de samenleving 

 

Netwerkdimensie en culturele dimensie 

 Meest gangbare typologie van groepen 

 Het al dan niet aanwezig zijn van (directe) interactie en communicatie (netwerkdimensie) en het al dan niet 

aanwezig zijn van gemeenschappelijke waarden en normen (culturele dimensie) 

Vier types 

 De primaire groep, de collectiviteit, het samenzijn en de sociale categorie 

Sluiten elkaar niet uit 

 Primaire groepen kunnen binnen collectiviteiten tot ontwikkeling komen; uit een categorie of samenzijn kan 

een primaire of collectieve groep vormen teneinde een bepaald doel te realiseren 

 Elk lid van samenleving: lid van een veelheid van primaire groepen, collectiviteiten en sociale categorieën 

 Verscheidenheid en onderlinge verbondenheid van groepen dragen bij tot veelvormigheid en veelkleurigheid 

van samenleving 

Gemeenschappelijke waarden en 
normen  

Interactie en communicatie 

Wel  Niet 
Wel Primaire groep Collectiviteit 
Niet Samenzijn Sociale categorie 

Sociale categorie 

Geen volwaardige groep 

 Geen interactie en communicatie tussen leden en geen gemeenschappelijke waarden en normen 

Aggregaat 
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 = verzamelingen van sociale eenheden met een bepaald gemeenschappelijk kenmerk 

 Bv. Leeftijdscategorie, demografische cohorte, inkomensdeciel,… 

Van buitenaf gevormd 

 Niet alle mensen weten dat ze lid zijn van een sociale categorie 

 Vooral voor onderzoekers die met attributionele (toegeschreven) variabelen werken, is de sociale categorie 

geliefd 

Attributionele variabelen 

 = eigenschappen die worden toegekend aan individuen (gemeten als scores) 

Niet werkelijkheidsvreemd 

 Ze verwijzen naar betekenisvolle sociale realiteiten (bv. Jonger dan 18jaar: minderjarig) 

 Soms zal het (wetenschappelijk of administratief) afzonderen van bepaalde bevolkingscategorieën ertoe 

bijdragen dat de betrokkenen gemeenschappelijke belangen ontdekken, wat kan leiden tot een sterkere 

groepsvorming  

 Sekse -> gender (culturele, sociale en politieke context die verbonden is met biologisch verschil) 

Quasi-groups 

 Een rekruteringsgebied vormen voor groepen en waarvan leden bepaalde karakteristieke gedragspatronen 

gemeenschappelijk hebben  

 Andere groepen in beginstadium: verzamelingen van individuen die dezelfde doelstellingen nastreven of 

eenzelfde beleid voorstaan 

Het samenzijn 

Verbonden door de situatie  

 Samenzijn ontstaan wanneer mensen in elkaars nabijheid vertoeven, enkel met elkaar verbonden door de 

situatie die hen samenbrengt  

 Samenzijn mist gemeenschappelijke waarde en normen (en dus duurzaamheid) om als groep te zien 

 Bv. Omstanders bij ongeval  

 Massa en menigte: grootschalige varianten van samenzijn 

Samenwerken 

 Niet hetzelfde als in elkaars nabijheid werken 

 In- en outputrelaties onderhouden: samen keuzes en doet aan zingeving  

In elkaars nabijheid werken 

 Team  

 In elkaars buurt, zonder onderlinge afhankelijkheid: sociaal brozere band 

Primaire groepen 

Kenmerken 

 Primaire groepen: beperkt aantal leden die regelmatig, veelvuldig en intensief interacteren en communiceren 

 Kenmerken: ongespecialiseerd karakter (gehele persoon en niet alleen bepaalde facetten betrokken), relatieve 

intimiteit tussen leden (uitgebreide en diepe communicatie), waardering van de relatie om haarzelf (in 

Weberiaanse termen: waarderationeel) en relatieve bestendigheid van relaties 

 Heersen gevoelend van samenhorigheid die berusten op gemeenschappelijke waarden en normen 

 Vrij duurzaam en relatief klein 

Cooley 

 Primair aanwezig (fundamenteel voor vorming van sociale natuur en idealen individu 

 Resultaat intieme associatie: versmelting individualiteiten in gemeenschappelijk geheel (doel: iemands eigen 

zelf) 

 Het ‘wij’: impliceert soort sympathie en wederkerige vereenzelviging waarvan wij natuurlijke uitdrukking is 

 Gedifferentieerde en gewoonlijk competitieve eenheid, waarin zelfbewustzijn en vormen van hebzucht 

worden toegelaten; maar gesocialiseerd door sympathie en onder controle van gemeenschappelijk bewustzijn 

 Individu: ambitieus, belangrijkste doel: plaats verwerven in gedachten van anderen en gebonden voelen aan 

gemeenschappelijke normen van dienstbetoon en eerlijkheid 

Meest nabije levensgroep 

 Vaak bepalend voor sociaal handelen, ook op latere leeftijd 

Gezin 
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 Vb. Tweegeneratiegezin (ouders en kinderen) – gezinsleden hebben elkaar nodig voor steun en gezelligheid, 

praten en overleggen veel, ontwikkelen regels tav het gedrag en hebben gemeenschappelijk verleden en 

toekomst 

 Belangrijke maatschappelijke institutie met specifieke functies 

Peergroup 

 Spontanere groep: samengehouden door affectieve banden, diffuus, moeilijk eigenbelang na te streven 

wanneer dat in conflict komt met waarden van primaire groep of wanneer het risico bestaat dat we daardoor 

plaats in die groep kwijtraken 

Binnen collectiviteiten 

 Grote geformaliseerde verbanden  

 Bv. Personeel die afspreekt buiten werk 

Beperkte omvang 

 Makkelijker om face to face relaties aan te gaan (hoe groter, hoe minder frequente interactie) 

 Vorming primaire groepen tegengaan: management zal interactie tussen werknemers bemoeilijken of 

kanaliseren via structuren onder zijn controle 

Functies 

 Uiteenlopend van aard 

Onszelf zijn 

 Formele verwachtingen niet door externe krachten geformuleerd  

 Informele groepen: bieden mogelijkheid formele doelstellingen en werkwijzen formele organisatie bij te 

sturen in functie van persoonlijke behoeften  

 Human engineers: rekening houden met ontstaan en bestaan van informele groepen als ze verhoopte 

geformaliseerde doelstellingen willen bereiken 

Interne conflicten 

 Omdat primaire relaties gebaseerd zijn op hele persoonlijkheid is kans groter dat er sterke voorkeuren en 

afkeren ontstaan 

 Hoeft niet tot ontbinding groep te leiden, wel als het om zaken gaat die de fundamenten van 

groepssolidariteit raken 

Groep versterken 

 Ventileren van vijandige gevoelens kan groep versterken, vermits het ophopen van onvrede zou kunnen 

leiden tot handelingen die faliekant zijn voor het relatiepatroon 

Sterfelijk 

 Hangt af van dynamiek, ook en vooral externe factoren dragen daartoe bij 

 Nu: sneller uit elkaar (verhuizen, studie, sociale mobiliteit (zeker lid met sleutelpositie) 

De collectiviteit 

Bv. Politieke partij, vakbond, kerkgenootschap, etnische gemeenschap, sociale klasse,… 

 Talrijk en allerlei vormen, groot, gemeenschappelijke waarden en belangen  

 Bestaat uit samenhangende, kleinere netwerken; enkel van op enige afstand krijgt dat geheel van kleinere 

netwerken een duidelijke (collectieve) identiteit en bijhorend imago 

Etnische gemeenschap 

 Eigen karakter, inclusief eigen cultuurpatroon 

 Leden: ontlenen etnische positie aan gezin waarin ze zijn geboren (toegewezen) 

 Delen gemeenschappelijke culturele traditie; culturele attributen tijdens socialisatieproces 

 Dress code (makkelijker interacteren en communiceren met mensen met vergelijkbaar referentiekader) 

Sociale klasse 

 Bezit kenmerken etnische gemeenschap, maar gaat in de volle betekenis (naast positionele component, ook 

gezamenlijk bewustzijn) 

 Lidmaatschap: kan worden verworven, maar vaak door ouders 

 Stratum van structuurfunctionalisten: eerste plaats descriptief van aard, of blijven steken in toestandsklasse 

(sociale klasse = sociale categorie) 

Natiestaat 
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 Het resultaat van natievorming: het proces waarbij de eigen culturele identiteiten van verschillende 

gemeenschappen plaatsmaken voor een gemeenschappelijke identiteit, mat daarmee verbonden een grote 

mate van cohesie (combinatie van identificatie met de natie en eenmakende initiatieven van bovenaf) 

 Opzetten van nationale wetgeving en centrale overheidsadministratie; instelling van gemeenschappelijke 

belastingen en afschaffing interne tolbarrières; invoeren van standaardtijd, nationale taal en staatsgodsdienst; 

ontwerpen van gemeenschappelijke symbolen; invoeren dienstplicht en leerplicht als belangrijke plekken van 

socialisatie 

 Staatsvorming gaat vooraf aan natievorming: processen van modernisering belangrijk 

Natievorming 

 19e eeuw 

 Afgezonderde en afgesloten gemeenschappen werden met elkaar verbonden via commercialisering, 

industrialiseren en schaalvergroting: moderniseringsproces 

 Traditioneel -> rationeel-legaal gezag (overheidsbureaucratie) 

Bevolking mobiliseren 

 Gemeenschappelijke kenmerken, historische continuïteit en culturele eigenheid  

 Tradities: onderwijs, publieke rituelen (herdenkingen, feesten) en monumenten 

Culturele homogeniteit 

 Nauwelijks bij naties  

 Bv. België (Vlaanderen) 

De massa, de menigte en de ‘multitude’ 

Massa: sterke associatie met turbulenties en dictatoriale regimes van interbellum (verleden) 

 

Terug actueel: 

 Sterke greep die massamedia heeft op gedrag van mensen en groeiend succes van populistische, vooral 

nationalistische en uiterst-rechtse bewegingen en hun leiders in vele Europese landen 

Massa: 

 Een aanzienlijk aantal mensen die zich enkel bij bepaalde gelegenheden op een bepaalde plaats bevinden, 

maar die meestal niet groepsmatig verbonden zijn  

 Leidt tot gemeenschappelijke acties, waarvan verloop niet te voorzien is 

 Menigte: een groter aantal mensen die louter toevallig op een bepaalde plek samentreffen en slechts erg 

vluchtige of helemaal geen persoonlijke contacten hebben 

Door instincten gedreven 

Diepste wortels 

 Structurele ontwikkelingen zoals industrialisering, urbanisering, bureaucratisering, veronderstelde 

nivellering en disindividualisering  

 Massificatie en samenstellingen met massa (bv. Massatoerisme)  

Massificatie 

 Snelle bevolkingsgroei, hoge welvaart en stijgende verwachtingen massale voorzieningen  

Menigte, multitude 

 Een klasse in de marxistische zin van het woord, maar verschilt ze van het traditionele concept van de 

arbeidsklasse door haar pluriformiteit en organisatievorm 

Structuur van het netwerk 

 Productie vindt plaats in complexe (sociale, digitale) netwerken  

Intellectuele en affectieve arbeid 

 Niet merendeel van productie (wel immaterieel)  

The common 

 Het gemeenschappelijke; het veld van sociale relaties en netwerken dat met de komst van moderne 

telecommunicatie mondiaal is geworden  

 Doel van kapitaal is gemeenschappelijke onteigenen, tot koopwaar transformeren  

Illustratie: Occupy-beweging  

 Ontevreden beleid van banken en overheid  

 Platte organisatiestructuur, zonder formele leider, iedereen kan deelnemen (verzet huidig kapitalisme)  

Referentiegroepen 
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Lidmaatschapsgroep 

 Groepen waarvan mensen lid zijn  

Referentiegroep 

 Groepen waarin waarden of gedrag refereren 

 Vallen meestal samen 

 Meestal verschillende 

Normatieve referentiegroep 

 Wanneer we lid willen worden van referentiegroep 

Vergelijkende/comparatieve referentiegroep 

 Wanneer de groep enkel een voorbeeldfunctie heeft 

 Onduidelijke scheidingslijn 

Conformistisch gedrag 

 De aanpassing aan de normen en verwachtingen die gangbaar zijn in lidmaatschapsgroep  

Vergelijkende referentiegroepen 

Relatieve deprivatie 

 Dat we ons tekortgedaan voelen in vergelijking met anderen  

 Voorwaarden: ze hebben het niet goed, ze zien anderen die het wel goed hebben, ze willen het ook goed 

hebben en ze zien het als haalbaar om het goed te hebben 

Mate van relatieve deprivatie 

 Bepaald door de grootte van de kloof met de referentiegroep, de omvang van de groep en de intensiteit van 

de gevoelens  

 Standen en kastensamenleving (leden voorgehouden dat de positie die ze bekleden, hun plek is; geen 

beweging van posities) 

Vergelijkingspunt 

 Sociale categorie, abstract idee, enkel individu  

Normatieve referentiegroepen 

Waarden en normen 

 Belangrijk 

Anticiperende socialisatie 

 Socialisatie die niet gebeurt zodra we lid zijn van de groep, maar die vooruitloopt aan dat (eventuele) 

lidmaatschap (motivatie) 

Voordeel voor wie? 

 Enkel wanneer dat gebeurt binnen een relatief open sociale structuur met voldoende mobiliteitskansen 

(verwerven beoogde sociale positie)  

 Gesloten samenleving: positietoewijziging, individuen nooit in referentiegroep 

Marginale mens 

 Rand van verschillende groepen, door geen enkele groep aanvaard  

Voor de lidmaatschapsgroep?  

 Oorspronkelijke: gevolgen negatief (afwijzing van normen) 

Voor het samenlevingsverband? 

 Positief (bouwsteen ruimere samenleving) 

Verschil tussen open en gesloten samenlevingen 

 Gesloten: klassen of standen, indeling legitiem, voorrechten en verplichtingen van elke klasse of stand als 

gerechtvaardigd erkend (niet refereren aan elkaars waarden en normen)  

 Open: gelijke rechten en plichten, gemeenschappelijk waardestel, grote sociale mobiliteit 

Groepen tussen conflict en solidariteit  

Voorwaarden ontstaan en voortbestaan 

 Betrekking op waarden en doelen (eens met elkaar zijn), vaardigheden en middelen (verrichten van 

groepstaken), normen en cohesie (samenhang) en uitvoering van taken (samenwerken bereiken doelen) 

Duurzaamheid 

 Negatief beïnvloed door omvang en positief beïnvloed door samenhorigheidsgevoel 
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 Interactie en communicatie grote groep minder intens, kans op divergente interpretaties van 

gemeenschappelijke doelstellingen, minder gemeenschappelijk 

Binnengroepsconflicten 

 Samenhorigheid: gemeenschappelijke doelstellingen, maar dus ook misverstanden, meningsverschillen, 

interne tegenstellingen en strijd 

Interne cohesie vergroten 

 Oplossen conflicten  

Geaccumuleerde spanningen verminderen 

 Anders onderhuids leiden tot erosie van verband  

 Mag niet gaan over waarden, doelen of belangen die de basisassumpties van samenlevingsverband uitmaken 

 Moet door groepsleden moeten kunnen opgelost 

Niet-realistisch conflict 

 Zullen solidariteit niet bevorderen 

Groepsstabiliteit  

 Hoe meer conflicten, hoe meer groepsstabiliteit 

Tussengroepsconflicten 

 Interne solidariteit groep verhogen 

Extern vijandbeeld 

 Samen tegen strijden (sterkte en onderlinge allianties) 

 Leden dichter bij elkaar en groepswaarden en normen en verbondenheid bevestigd  

 Afwijkers worden buitengezet om sterke indruk te maken op andere groep 

 In-group (lid), out-group (geen lid) 

Voorkeur eigen leden 

 Toleranter (als ze geen fundamentele regels overtreden) 

 Geen lid: minderwaardig  

 Eigen volk eerst 

Bewust in het leven geroepen 

 Interne samenhang versterken  

Nieuwe allianties  

 Hulp om beter te strijden (tijdelijke bondgenoten) 

Samenvattend  

 Interactie en communicatie 

 Netwerken  

 Posities  

 Lidmaatschap in groepen en referentiegroepen  

 

Hoofdstuk 7 - Moderne samenlevingen zijn altijd multicultureel 

Over cultuurpatronen en hun componenten 

Hoe mensen deelnemen aan het maatschappelijke gebeuren, wordt in hoge mate bepaald door de sociale positie die 

ze innemen en de daarbij horende maatschappelijke appreciaties (sociale status) en verwachtingen (sociale rol) -> 

minstens even belangrijk als sociaal handelen  

Niet enkel gekoppeld aan specifieke posities, maar maken deel uit van samenhangende en overkoepelende gehelen 

die betrekking hebben op de betekenis doe mensen geven aan wat hen omringt (= cultuurpatronen) 

Door de ogen van anderen 

Nacirema 

 Miner: antropologische beschrijving  

 Amerikaanse cultuur en gedragingen (gespiegeld: American) 

Westerse rituelen 

 Jarenlang keken westerlingen spottend neer op de bizarre gewoonten van ‘primitieve’ volkeren  

 Handelen van mensen verschilt wezenlijk van het gedrag van planeten, objecten of dieren  

Belang van betekenissen 
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 Niet alleen door fysische (geheel van biologische kenmerken en materiële omstandigheden ervan) energie of 

instinct gedreven, maar ook door betekenissen (cultuur) 

Waarvoor staat cultuur? 

Etymologisch: bewerking van bodem (actief ingrijpen in de omringende wereld, de natuur ordenen en haar ten nutte 

maken) 

 

Materiële cultuur 

 Cultuur omvat totale voorwerp van wetenschappelijke belangstelling van antropologen zoals samenleving 

voor sociologen leef de term cultuur als zelfstandig concept buiten de sociologische begrippenapparaat. Pas 

later bruikbaar voor sociologische analyse toen beide begrippen niet langer synoniemen waren.  

Immateriële dimensie  

 Begrip kreeg specifiekere betekenis  

 linguïstische fundering van de mogelijkheid om cultuur te scheppen  

 Mensen staan in symbolische communicatie met elkaar en daardoor wordt cultuur mogelijk  

 Sociologen: cultuur in eerste plaats immaterieel (betreft gewoonten, omgangsvormen, talen, kunst)  

 Materiële producten die het resultaat zijn van cultuur of de voorwerpen die nodig zijn om cultuur te 

bedrijven behoren daar een strikte zin niet toe 

 Toch wordt de materiële cultuur indirect ook bij het sociologische cultuur begrip betrokken, In de mate dat 

voorwerpen de uitdrukking worden van een specifieke zingeving; ze worden met betekenis geladen vanuit 

een cultuur patroon.  

Objecten worden symbolen  

 voorwerpen krijgen een meerwaarde: Objecten worden symbolen  

 voorbeelden: legio (marteltuig wordt religieus symbool – Kruis, stukken gekleurde stof wordt een nationaal 

symbool – vlag, een witte lap wordt het teken van overgave, een wit doek met enkele verf spatten wordt een 

bewonderd schilderij) 

Bourdieu  

 rekent materiële cultuur wel tot het sociologische cultuur begrip  

Cultureel kapitaal 

 Onderscheid geobjectiveerd geïnstitutionaliseerd en geïncorporeerd cultuur kapitaal  

 Geobjectiveerde staat van een cultureel kapitaal: cultuurgoederen als schilderijen, boeken, encyclopedieën 

of muziekinstrumenten; kan onmiddellijk worden doorgegeven, verschilt van overige twee vormen; 

overdraagbaarheid enkel voor de materiële objecten en niet voor de wijze waarop met die voorwerpen 

wordt omgegaan   

 Commerciële en culturele waarden van cultuurgoed zijn relatief onafhankelijk van elkaar maar hij erkent 

dat een hoge economische waarde wel kan bijdragen aan de culturele legitimiteit  

Belichaamde staat  

 geïncorporeerd de of belichaamde vorm van het cultuur kapitaal wordt volgens Bourdieu opgebouwd in 

levenslang socialisatieproces -> Bildung (het opgevoed zijn tot een gecultiveerde persoon) 

 Staat van cultureel kapitaal sterk gekoppeld aan individuele lichaam: het hebben wordt getransformeerd tot 

een zijn ; Je hebt geen cultureel kapitaal maar je bent het  

Geïnstitutionaliseerde staat  

 onderwijs diploma's; Die zijn formeel onafhankelijk van de persoon van hun drager; garanderen niet Alleen 

aanwezigheid van cultureel kapitaal bij individu, maar verlenen er ook nieuwe eigenschappen aan  

 Personen makkelijker vergelijkbaar en zelfs inwisselbaar met betrekking tot inhoud en hoeveelheid van hun 

geaccumuleerde geïnstitutionaliseerde cultureel kapitaal  

Cultuur met een grote en een kleine c  

 Culturele diversiteit  

 drukken opvattingen uit over een mooi of lelijk, smakelijk of walgelijk, chic of armoedig  

 niet alle stoffen binnen een bepaalde cultuur worden gedragen; Niet alles wat eetbaar is komt in onze cultuur 

op tafel; niet alles wat beschutting biedt wordt gewoond  

The whole way of life  

 cultuur met grote c is synoniem schone kunsten (monumenten) 
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 sociologische en antropologische taaleigen: hele weg van leven van leden van samenleving, triviale aspecten 

en minder verfijnende varianten ervan  

 Burgerlijke cultuur, arbeidscultuur, eet en slaapgewoonten  

culinaire cultuur  

 veel vertellen over aard samenleving  

 omnivoor, vegetariër of veganist (sommige culturen ondenkbaar) 

populaire cultuur  

 waarden en normen niet altijd parallel met feitelijke ontwikkelingen (bijkomend teken van relatieve 

autonomie van cultuur) 

sterven  

 Mensen leven langer, zieken worden afgezonderd in ziekenhuizen en stervenden in bijzondere afdelingen  

 zien van stervenden en doden niet meer alledaags  

relatieve autonomie van cultuur  

 Dode krijgt verschillende maatschappelijke appreciatie, naar gelang omstandigheden  

 verschil tussen iemand die tijdens oorlog sneuvelt (held), zelf doding (ziekte), verongelukt (slachtoffer) of op 

hoge leeftijd inslaapt  

 creatie sociale realiteit waarin sociale feiten worden geclassificeerd in dichotomieën: moreel/immoreel, goed/ 

slecht, normaal/ abnormaal 

 symbolisch verrijdt geweldig in oprichting van standbeelden, uitreiken van eretekens (ook na dood), 

organiseren van herdenkingsrituelen  

cultural lag 

 immateriële cultuur kan achterblijven op veranderde materiële situaties of dat twee aspecten van een 

welbepaalde cultuur die oorspronkelijk op elkaar werden afgestemd, zich met verschillende snelheden 

ontwikkelen  

genetische manipulatie  

 Enorme medische risico’s en sociale gevaren verbonden met ingrijpen in menselijk genoom  

 morele context ontbreekt  

privacy  

 gebruik van internet  

Een geheel van opvattingen  

 immateriële karakter van cultuur dat in sociologische betekenis zo centraal staat, is sterk aanwezig in 

klassieke definitie van cultuur als geheel van opvattingen  

 Waarden over juistheid en onjuistheid; Normen opvattingen over wat hoort; Verwachtingen opvattingen over 

wat zal gebeuren en doeleinden opvattingen over wat wenselijk is  

Een patroon  

 componenten van cultuur maken deel uit van gestructureerd geheel , patroon  

 patroon vertoont andere kenmerken  

 cultuur wordt min of meer samenhangend geheel van waarden, normen, verwachtingen en doeleinden; dat 

door samenlevingsverband dingen worden gedragen, dat zorgt er voor de specificatie en verduurzaming van 

het sociaal handelen kom maar en mede daardoor voor het bestendigen van betreffende 

samenlevingsverband kom maar en dat door de leren van een samenlevingsverband wordt aangeleerd en 

doorgegeven (socialisatie).  

Cultuur: een patroon van waarden, normen, doeleinden en verwachtingen  

eerste kenmerk cultuur: patroonmatig 

cultuur: samenhangend geheel van 4 componenten met elk specifieke functie (onderlinge relaties niet altijd even goed 

afgebakend) 
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Waarden  

Algemene opvattingen over wat moreel goed is, rechtvaardig en Daarom nastrevenswaardig is; Ook al zijn die 

principes theoretisch en praktisch zelden volkomen compatibel (betreft principes als vrijheid, gelijkheid, solidariteit 

en bij uitbreiding democratie) 

Collectieve opvattingen  

 Voortgebracht en gedragen door groepen  

 om sociaal handelen van leden in bepaalde samenlevingsverband te begrijpen moet socioloog kenmerken de 

waarden van die sociale samenleving proberen achterhalen  

 sturen dagelijks doen van leden via vertaling in concretere normen, doelstellingen en verwachtingen  

waardeschalen verschillen  

 samenlevingsverbanden (collectiviteiten) bezitten meestal eigen onderscheiden waardeschalen; Evolueren 

met geschiedenis van betreffende samenlevingsverbanden 

Algemeen menselijk patroon 

 Heeft menselijk handelen over hele wereld gekenmerkt.  

 Premoderne AMP Zijn. Specifieke houding tegenover natuur (Subjectief)En het leven (onzekerheid), 

Tegenover het denken (Concreet), tegenover de tijd (Niet relevant), tegenover de autoriteit (Volstrekt) en 

tegenover de arbeid (Een vloek) 

Patroonvariabelen 

 Kenmerken doen denken aan patroon variabelen aan de hand waarvan Parsons trachtte om het fundamentele 

waarden patroon van de samenlevingsverband te beschrijven.  

 Patroonvariabelen A : Expressieve aard, Kenmerkend voor premoderne gemeenschappen  

 Patronen variabelen b: Fundamentele waarden patronen van moderne samenlevingen.  

Patroonvariabelen A Patroonvariabelen b.  

Toewijzing, Diffuusheid, particularisme, effectiviteit, 
groepsgerichtheid.  

Verwerving, Specificiteit, Universaliteit, 
instrumentalisme, zelfgerichtheid.  

Toewijzing versus verwerving.  

 Ruimer; Wat maatschappelijk waardevol gevonden wordt. ; De positie die actoren bekleden, de verschillende 

status die met de posities gepaard gaan en wat ze met hun leven hebben bereikt.  

Diffuusheid versus specificiteit.  

 Onderscheid tussen veeleer diffuse primaire relaties komen, zoals relaties tussen gezinsleden of tussen leden 

van dezelfde peergroup en de specifieke rust secondaire relaties, zoals de relatie tussen de koper en de 

verkoper.  

Particularisme versus universalisme.  

 Particularisme: Wanneer sociale relaties gepersonaliseerd zijn, iets waarvan vriendjespolitiek een uitdrukking 

is.  

 Universalisme: Wanneer sociale relaties bepaald worden door onpersoonlijke wetten, Dat is regelgeving 

zonder onderscheid des persoons geld, zoals bij een bureaucratie.  

Affectiviteit versus instrumentaliteit  

 Affectiviteit: Wanneer we in sociale relaties de uitdrukking van gevoelens en hun bevrediging belangrijk 

vinden.  

 Instrumentaliteit: Gevoelens onder controle gehouden en primeert zakelijkheid.  

Collectieve oriëntatie versus zelfgerichtheid 

 Collectieve oriëntatie: Beklemtoont het nastreven van gedeeltelijke belangen, zoals die van een groep waartoe 

ze behoren.  

 Zelfgerichtheid: Overwegen individuele belangen, zelfs wanneer vervreemding tegenover de gemeenschap 

daarvan het gevolg is.  

Functionalistische benadering 

 Bekijkt cultuur vanuit haar functie voor het behoud en verstevigen van de sociale cohesie aan het in stand 

houden van de maatschappelijke orde.  

Sociale ruiltheorie 

 Impliceert, met het structuur functionalisme, wellicht nog het meest gemeenschappelijke referentiekader, 

ondanks de tegengestelde belangen die met ruil te paard gaan.  

 Aan sociale ruil en meer bepaald aan sociale goederen die het voorwerp vormen van de ruil, moet immers In 

de gemeenschappelijke betekenis worden toegekend.  
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 Voordeel optimaliseren.  

Symbolisch interactionisme 

 Beklemtoont dat actoren samen de werkelijkheid definiëren, maar dan louter vanuit hun eigen 

zelfgevingskader.  

Conflictsociologen 

 Wijzen erop dat zogenaamde algemene waarden dienen om de positie van de heersende klassen te 

handhaven en dito belangen te bevorderen.  

 Maatschappelijk onderdrukte klassen: Onruststokers wanneer ze opkomen voor hun rechten 

 Oorlogen en binnenlandse conflicten leiden vaak tot de onderdrukking van kritische intellectuelen en van 

etnische en sociale minderheden, en dat in naam van de nationalistische en ook religieuze waarden, 

waarachter iedereen wordt geacht zwijgend te marcheren.  

 Voorts: Gedeelde waarden en normen veeleer het resultaat van onderlinge afspraken en niet langer van 

voorafgaande instemming.  

 Samenspraak en overleg worden daarmee nieuwe basis waren van het zogenaamde postmoderne 

maatschappijen en zoals met alle sociale feiten wordt daar ook rekening mee gehouden.  

Tribus 

 Doet de erosie van grotere sociale verbanden vermoeden.  

Maatschappelijke subsystemen 

 Nu dateert inzicht dat aparte functioneren vallen ook specifieke waarden hebben, niet van vandaag, evenmin 

als de hypothese dat het proces van structurele differentiatie tot die aparte velden heeft geleid.  

 Parson: Verwachte resultaat van structurele differentiatie in model van verschillende maatschappelijke 

subsystemen: Het economische, het politieke, het culturele en het verwantschapssubsysteem.  

 Elk van die subsystemen door enigszins, verschillende waardecomplexen gestuurd.  

 Soorten organisaties: Politiek (Politieke partijen), Zingeving (Kerken), Recht (Rechtbanken), Economie 

(Bedrijven), Ontspanning (Jeugdclubs) 

Normen 

Regels voor het handelen 

 Concreet houvast; Opvattingen over hoe we ons wel of niet moeten gedragen in feitelijke omstandigheden.  

 Regelen dagelijks sociale verkeer 

Verschillende normen uit een waarde 

 Voorbeeld: Waarde respect voor het menselijk leven, Impliceert geweld, geen beding toegelaten.  

Soorten normen, Mores, Wetten 

 Belangrijkste normen betreffen mores, in casu zeden of morele normen en de juridische vormgeving, in casu 

wetten en administratieve regelgeving. 

 Omdat afwijken van mores het samenlevingsverband destabiliseert, worden ze vaak in wetten gegoten en 

door formele instanties gecontroleerd en bij overtreding negatief gesanctioneerd.  

 Omgekeerd ontleden sterke wetten en stabiliteit aan hun morele achtergrond.  

Folkways 

 Mores zijn fundamenteler  

 Folkways zijn tijdsgevoelig en onderhevig aan modes.  

 Als folkways worden overtreden, vormt dat niet meteen een sociaal probleem, Althans, wanneer de 

dagelijkse interactie en communicatie daardoor niet grondig wordt door verstoord. (radicalisering of gelach) 

Positief versus negatief 

 Normen kunnen positief (geboden) of negatief (verboden) zijn.  

 Kunnen verschillende reikwijdte hebben.  

 Verschillen inzake de precisie van normen betekent dan weer dat het niet noodzakelijk is om exacte 

gedragsvoorschriften na te gaan.  

 Ook kan de mate van formalisering van normen uiteenlopen (Formele normen: Exact geformuleerd, informele 

normen: Gewoonten en conventies, Vrij vaag, Ongeschreven regels)  

Beleefde inattentie 

 Bijvoorbeeld fysieke afstand bewaren bij praten met iemand.  

 Persoonlijke afstand 

Gevoelig voor maatschappelijke ontwikkelingen.  
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 Normen zijn niet onveranderlijk, ze zijn zelfs gevoeliger voor maatschappelijke ontwikkelingen dan waarden.  

 Door hoge abstractieniveau en omdat ze aan de grondslagen voor de beschaving worden beschouwd, lijken 

waarden in steen en tafel gegrift, terwijl eruit afgeleide gedragsregels sneller kunnen worden aangepast aan 

veranderende maatschappelijke omstandigheden; uit noodzaak kom maar of omdat samenleven zodoende 

vlotter verloopt.  

Doeleinden 

Specifiek, sociaal bruikbaar, hanteerbaar 

 Gemeenschappelijke waarden, meestal te vaag om als wegwijzer voor concrete activiteiten te dienen.  

 Verandert wanneer algemene waarden tot specifieke, sociaal, bruikbare en hanteerbare doelstellingen worden 

vertaald  

 Waar de gelijkheid kan worden nagestreefd in vorm van operationele doelstellingen, zoals: Gelijkere 

inkomensverdeling, betere spreiding van sociale voorzieningen overbevolking, democratisering van toegang 

tot hoger onderwijs.  

Citizenship  

 Burgerschap; Via realisatie van juridische gelijkheid (Rechtstaat) van politieke rechten (Zoals algemeen 

stemrecht) en sociale grondrechten (De verzorgingsstaat met onder andere een stelsel van sociale zekerheid).  

Meetbaar 

 Omdat we doelstellingen kunnen zien als gewenste resultaten van handelen, wordt het voorts mogelijk om na 

te gaan of en in welke mate de belangrijkste waarden In de maatschappij ook In de werkelijkheid worden 

verwezenlijkt 

 Voorwaarde: Doelstelling voldoende meetbaar 

Verwachtingen 

Wat zal of kan gebeuren?  

 Verwachtingen zijn opvattingen over wat kan of zal gebeuren.  

Uit elkaar houden 

 Normen zijn spelregels.  

Hangen meestal samen 

 Verwachten dat wat hoort te gebeuren zal gebeuren.  

 Toch geen wetmatigheid: Vaak stelselmatig overtreden.  

Verwachtingen relativeren normen.  

 Socialisatieproces.  

Verwachtingsverwachtingen 

 Verwachtingen zijn wederzijds 

 Verwachtingen en verwachtingspatronen dragen daarbij mee tot een ordentelijke en voorspelbaar verloop 

van de formeel voorziene interactie.  

De ene cultuur is de andere niet 

Als sociale feiten, gelijkwaardig 

 Westerse cultuur superieur aan andere culturen.  

 Morele normen verplichten tot bepaald gedrag. (Bovenindividueel, voorgegeven en dwingend. -> Sociale 

feiten) 

 Gericht op het goede en het wenselijke en dat zijn elementen van de concience collective (Collectieve 

bewustzijn of geweten)  

 Alle morele feiten zijn sociale feiten, maar niet alle sociale veten zijn morele feiten.  

Als morele feiten, hiërarchie 

 Als sociale feiten staan de verschillende culturen op gelijke voet, Als morele feiten zullen Mensen in 

hiërarchie instellen tussen eigen cultuur en andere culturen.  

Verschillen tussen hoge en lage cultuur 

Hoge cultuur 

 Vooral traditionele middenklasse is uit hogere cultuur gedeserteerd.  

 Samenhang tussen onderwijs en cultuur participatie is schijnverband.  

 Sociale afkomst is sterk verklarende factor.  



39 

Boek Maatschappelijke Structuren 
Manon Meert 

Wie definieert?  

 Resultaat van strijd.  

 Beperkt aantal poortwachters.  

Sociale, achtergrond gebruikers.  

 Niet Iedereen gelijke toegang tot de hulpbronnen, dienen als triggers voor participatie in hoge cultuur: 

Financiële bestedingsruimte komen, bedrevenheid, beschikbare vrije tijd en de status.  

Financiële speelruimte 

 Hoger in konden vaak gepaard met somptueuze materiële, maar niet noodzakelijk vergeven culturen 

levensstijl.  

Intellectuele vaardigheden.  

 Meer intellectuele vaardigheden, meer hoogstaande culturele plaats in duurdere levensstijl 

 Intellectuele, bedrevenheid en minimum aan culturele competentie bieden in welbepaalde milieus een 

gewaardeerde mogelijkheid om zich sociaal te onderscheiden.  

 Die culturele bedrevenheid is niet alleen het gevolg van genoten onderwijs, maar vooral aan van socialisatie 

In het ouderlijke gezin en bij de peers.  

Vrije tijd.  

 Minder vrije tijd, investeer veeleer in materiële consumptie dan een culturele smaak en levensstijl.  

 Wellicht nog belangrijker dan de tijd die aan effectieve culturele consumptie wordt besteed, is de langere 

leertijd die nodig is om intellectuele bedrevenheid en culturele competenties te verwerven.  

Cultureel kapitaal.  

 Hoog opgeleid: De status positie, door participatie een exclusieve culturele events komen, terwijl wie een 

hoog inkomen. Zeg in regel profileert door te showen met het materiële consumptieniveau. (semicultuur) 

Dominante en gedomineerde culturen, tegen culturen en subculturen 

Dominante cultuur.  

 Geven binnen een samenlevingsverband toon aan.  

 Subculturen wijken af aan die dominante cultuur, tegen culturen worden dan weer geacht er zich tegen te 

verzetten.  

België: 3 breuklijnen.  

 De verschillende taal en cultuur gemeenschappen zijn staatsrechtelijk erkend.  

 Taalkundige, respectievelijke communautaire tegenstellingen komen ideologische of levensbeschouwelijke 

tegenstellingen en de tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid.  

 Tegelijkertijd signaleert zich in de Belgische samenleving naast en door de 3 traditionele maatschappelijke 

breuklijnen, en nieuwe sociale fractuur, die zich op de eerste plaats een etnisch culturele diversiteit betreft, 

waar de functioneringsvoorwaarden van de geïnstitutionaliseerde Belgische politiek bestel kennelijk niet 

langer zijn aangepast.  

Subcultuur 

 Verschilt in bepaalde opzichten van dominante cultuur, maar komt er in andere opzichten mee overeen.  

 Subcultuur heeft de universals met dominante cultuur gemeen, maar onderscheidt zich van die cultuur met 

andere subculturen in specialties.  

 Universals gelden voor iedereen in een bepaald samenlevingsverband, specialties zijn in sommige sociale 

groepen gangbaar en bij alternatief kunnen de actoren zo goed als vrij kiezen.  

Contra cultuur/ tegencultuur.  

 Reageert radicaal, afwijzend op dominante opvattingen.  

 Wordt geacht een schepping te zijn van haar dragers en een middel in hun maatschappelijke strijd.  

 Manieren van bewustmaking en tegenmacht. 

De jaren 60.  

 Counterculture, het jaren 60.  

 Verzette zich tegen allerlei maatschappelijk geconstrueerde beperkingen, tegen alle vormen van dwang en 

gevestigd gezag, tegen carrièrestreven en prestatiedrang, kwamen op voor de idealen van individuele 

vrijheid en zelfontplooiing.  

Materialistische versus post materialistische waarden.  

 Waardeoriëntaties van generaties verschillen omdat ze in verschillende omstandigheden zijn opgegroeid.  

Andersglobalisten.  
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 Halen frequent media wellicht niet Alleen om inhoudelijke redenen.  

Verschillen in tijd.  

Hedendaagse cultuur.  

 Postmodern.  

 Contingente karakter van opvattingen, differentiatie van culturele sferen en belang van het zelf.  

Contingent 

 Tijdsgebonden, Temporeel eindeloos noch noodzakelijk.  

 We weten dat culturen, Mensen werkzaam in, sociale constructies die collectief worden geaccepteerd en 

gedragen.  

Differentiatie van culturele sferen.  

 Structurele differentiatie, kenmerkend voor moderne maatschappij.  

 Onwrikbare uitspraken over waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid.  

 Moderne maatschappij heterogeen. (Bestaat uit diverse domeinen met verschillende, relatief onafhankelijke, 

waardesferen.) 

Heropbloei van de fundamentalisme.  

 Bijvoorbeeld herrie rond cartoons.  

Freischwebende intelligenz  

 Vormen noodzakelijke randvoorwaarden om die autonomie te verdedigen.  

 Diffrentiatie van culturele sfeer en heeft ook de verhouding veranderd tegenover meer of minder 

geïnstitutionaliseerde opvattingen.  

 Net zoals posities en de daarbij horende status niet langer worden toegewezen, maar verworven, kiezen we 

ook onze rechtgevende waarden aan onze gedragsregels zelf.  

 Zo draait het persoonlijke leven rond ideeën, zoals zelfsturing, zelfontplooiing of zelf verwezenlijken.  

A la carte 

 Do it yourself.  

Privacy.  

 We hechten er veel waarde aan, maar springen tegelijk heel slordig mee om.  

 Meer wettelijke regels en initiatieven. (bescherming) 

 Antwoordapparaat kom maar voicemail en displays om te vertellen wie ons belt.  

 Zo kunnen Mensen beter ontsnappen en elkaars hebbelijkheden en meer voor elkaar verborgen blijven.  

Spanning.  

 Privacy wettelijk gegarandeerd moet worden en oeverloze bereikbaarheid van werknemers, vrienden en 

familieleden opgelegd.  

 Via mobieltje of smartphone moeten ouders kinderen kunnen lokaliseren.  

Traditionele raamwerken vallen weg.  

 Toename van welvaart, uitbouw van verzorgingsstaat, emancipatie van onderliggende groepen.  

 Bijdragen tot verzwakken en soms wegvallen van traditionele raamwerken, routines en patronen die het 

dagelijkse leven toen bepaalde.  

 Verwijzen naar verminderde impact van traditionele institutie, relativeren van bestaande gezagsdragers, het 

vervagen van ideologie en erosie van tradities.  

Individualisering.  

 Wat komt hun uit en wordt handelen daardoor minder voorspelbaar?  

 Zelfontplooiing, zelfexpressie, autonomie, originaliteit, uniciteit.  

 Om erkent dat het sturen van handelen en mindere mate is. Hij steunt op het vanzelfsprekende traditie, de 

gestrengheid. Van leer komt, mag het ontzag voor gezag, de politieke zuil waartoe je je hebt je hele gezin 

behoorde, Maar dat de nieuwe, sturende maatschappelijke mechanismen voor het denken, voelen en 

handelen in de plaats kwamen.  

 Kapitalisme van begeerte 

Nieuwe, dominante waardepatronen.  

 Homohuwelijk,… 

 Verhoging GAS-boetes en verlaging, leeftijd waarop ze kunnen toegepast.  

Generatie culturen.  

 Wereld van adverteren en verkoop, heeft zijn ingang gevonden in sociologisch onderzoek.  
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 We worden allen binnen eigen sociale omgeving gesocialiseerd, maar die wordt zelf bepaald door een 

maatschappelijke en economische context die verschilt van generatie tot generatie.  

 Dat moet een impact hebben op de waarden, normen en levensstijl van elke leeftijdscohorte.  

Generatie cohorte  Periode (Geboren) Context. 
(Economisch/ 
sociologisch) 

focus  waarden   

babyboom generatie  1946 tot 1964  stabiele economische 
groei, geloof in de 
genereuze 
welvaartsstaat  

leven om te werken 
(sterke arbeid ethos), 
erkenning, 
werkzekerheid, 
integriteit  

loyaal, idealistisch, 
optimistisch, 
gedreven  

generatie X  1965 tot 1980  economisch verval, 
hoge werkloosheid  

wil hard werken, 
moeilijk werk te 
vinden, houdt van 
minder formele 
werkomgeving, 
minder loyaal  

autonomie, 
flexibiliteit, 
bescheiden  

generatie y  1981 tot 1992 economische groei, 
welvarende context   

werkt om te leven, 
wil baan achter zich 
Laten, continu leren 
kom maar geen job 
voor het leven 

ambitie, 
authenticiteit, 
pragmatisch  

generatie z  na 1992 wereld met 
eindeloze 
mogelijkheden 
(internet), 
combinatie allerlei 
crisissen  

moeten hun 
toekomst zelf in 
handen nemen, de 
doe het zelvers, 
multitasking, 
problemen met oude  
hiërarchie  

zelfontplooiing, 
verbondenheid, 
flexibiliteit, werk 
levens balans  

Verschillen In de sociale ruimte  

Nationale culturen  

 dominante en gedomineerde culturen  

 verankerd een natiestaat, in een rechtsstelsel en onderwijssysteem, arbeid en familieverhoudingen, in 

architectuur, kunst  

 strekken zich uit van triviale sociale verschijnselen, zoals eetgewoonten of begroetingsrituelen, tot 

fundamentele sociale instituties, zoals een gezin, de godsdienst, de politieke instellingen of het onderwijs  

 wekelijkse rustdag verschilt van cultuur tot cultuur (islamitische landen vrijdag heilig, Joodse samenleving 

sabbat op zaterdag, christelijke landen rust op zondag) 

Kennis van culturele verschillen is nuttig  

 door opeenvolgende migratiegolven is die een verzamelplaats geworden voor verschillende culturele 

gebruiken en handelingspatronen 

 daardoor kunnen bij ontmoetingen sneller misverstanden ontstaan  

Visuele waarneming  

 beïnvloed door de wijze waarop Wij hebben leren kijken en wat wij gewend zijn om ons heen te zien  

Müller-Lyer-Effect 

 Gezichtsbedrog twee gelijke lijnen ongelijk van lengte maken  

 westerlingen gevoeliger dan bepaalde Afrikaanse volkeren die in een minder rechtlijnige en rechthoekige 

omgeving leven  

4 dimensies  

 gevoeligheid voor een grote versus kleine machtsafstand, drang tot sterke dan wel zwakke 

onzekerheidsvermijding, sterk versus zwak individualisme en hoge of lage masculiniteit  

vijfde dimensie  

 later toegevoegd  

 confuciaanse dynamisme verwijst naar lange termijn gerichtheid van samenleving  
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 slotsom van onderzoek is dat nationale cultuur meer invloed heeft op denken en handelen dan klassieke 

variabelen zoals leeftijd, geslacht, beroepspositie, hiërarchische plaats  

machtsafstand  

 landen die in grotere machtsafstand accepteren, Laten het bestaan en het groeien van ongelijkheden inzake 

inkomen en macht toe  

 andere landen: belang van gelijke kansen voor Iedereen groot  

onzekerheidsvermijding  

 lage onzekerheid vermijding kenmerkt landen waar minder wordt gereglementeerd, waar gemakkelijker 

veranderingen aanvaard worden en waar ze meer en grotere risico's nemen  

 hogere onzekerheid vermijding leidt tot tegenovergestelde initiatieven; Willen onzekerheden voort blijven 

via geïnstitutionaliseerde ordeningen, zoals sociale zekerheidssysteem  

individualistische versus collectivistische cultuur  

 individualistische cultuur: stelt prestaties en de rechten van individu centraal; leden hebben er de neiging om 

veeleer lossere relaties met elkaar aan te gaan; scoort hoger in welvarende landen; in landen met een lage 

graad van individualisme zijn Mensen vooral deel van een groep waarmee zijn materieel en emotioneel sterk 

verbonden zijn (armere landen) 

 collectivistische cultuur: hoge morele verbondenheid, individualistische culturen staan veeleer voor 

berekening 

masculiniteit versus feminiteit 

 wijst op de mate waarin de samenleving de traditionele mannelijke rol van presenteren kom maar controle en 

macht ondersteunt  

 masculiene culturen: domineren de macho rollen, assertief, niet emotioneel, zakelijk, op geld gericht en 

plaatsen concurrentie boven samenwerking  

 feminiene culturen: minder scherpe rolverdeling tussen mannen en vrouwen, grotere seksegelijkheid op alle 

gebieden van maatschappelijk leven  

lange termijn oriëntatie  

 refereert aan de mate waarin de samenleving respect heeft voor verbintenissen op lange termijn en voor 

traditie  

 ondersteunt een sterk arbeidsethos, waarbij de beloningen voor hard werk pas vandaag op lange termijn 

verwacht worden  

welwillendheid 

 toegeeflijkheid en zelfbeheersing  

 een samenleving die relatief vrij de bevrediging toelaat van de fundamentele en natuurlijke streven naar 

genot en plezier (welwillendheid) 

 samenleving die de bevrediging van de behoeften onderdrukt en regelt door middel van strikte normen 

(zelfbeheersing) 

European Values Study Group  

 onderzoek naar verschillen en overeenkomsten in fundamentele sociale waarden tussen verschillende 

Europese landen en regio's  

Cultuur en beschaving  

het civilisatie proces  

 het verfijnen en polijsten van de zeden, de goede manier een; geschiedenis van ontwikkeling van het 

geciviliseerde gedrag  

 dubbele onderzoeksvraag: wat houdt die beschaving in en hoe is het te verklaren? 

 het civilisatie proces komt, In het kort, neer op de verinnerlijking van maatschappelijke dwang tot zelf dwang, 

zodat de sturing van het gedrag meer vanuit de persoon zelf lijkt te komen  

 Belang: Een betere beheersing van het eigen gedrag en het afstemmen van de het eigen gedrag op dat van een 

ander; Het afscheiden van privésfeer van dominant publieke ruimte en het verhogen van de controle over 

beide; Een groter en meer omvattend schaamtegevoel; Een verhogende en duurzame zelfcontrole over het 

drift- en gevoelsleven; En het niet minst, De overtuiging dat het gedrag functioneert als aanduiding voor het 

soort mens dat je bent.  

Oorzaken 

 Differentiatie van maatschappelijke functies en de verhoogde afhankelijkheid van de Mensen van de anderen.  
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Cultuur en beschaving 

 Vaak door elkaar gebruikt.  

Relatie tussen beiden 

 Sociologisch perspectief. Op de relatie tussen beide concepten -> Geen antwoord op de vragen.  

The clash of civilizations.  

 Een bijna apocalyptische botsing tussen diverse beschavingen in de wereld.  

 Belangrijkste trend veeleer de opbloei van religies, die van de orde, ideologieën, overname en die in de plaats 

van de waarden van de moderniteit teruggrijpen naar oude zekerheden.  

Minderwaardige en hoogwaardige beschavingen.  

 Eerste definitie: Schatplichtig aan traditionele antropologie; Gaat ervan uit dat samenlevingen verschillende 

stadia kunnen doorlopen, waarbij de volgende stap naar hoger niveau van beschaving leidt.  

 Mogelijk om minderwaardige beschavingen te onderscheiden van hoogwaardige beschavingen.  

 Hoogwaardige: Beter scoren op zaken die in westelijke samenleving hoog gewaardeerd worden.  

 Wie zich niet aan die waarden houdt, wordt/werd als barbaars en onbeschaafd beschouwd.  

 De rechtsstaat kunnen we dan als wellicht het belangrijkste hedendaagse instrument van beschavingen zien. 

 Sociologen definiëren beschaving aan de hand van meer aardse fenomenen en komen daardoor terecht in 

veeleer relativeren de visie op beschaving, waarbij diverse beschavingen op gelijke voet naast elkaar worden 

geplaatst. 

Technologie en vooruitgang.  

Twee kanten van hetzelfde muntstuk.  

 Het materiële aspect van cultuur vertegenwoordigt voor hem de beschaving en het niet materiële is de 

cultuur in de echte betekenis.  

Verschilpunten tussen cultuur en beschaving.  

 Cultuur is een doel op zich; Het bevat nastrevenswaardig gebaarden die uitgedrukt worden in religies, 

literatuur, muziek. Bij beschaving gaat het weer om een geheel van middelen om een doel te bereiken. 

Daaronder vallen technologische middelen In de ruime zin van het woord; Dus ook de sociale technologieën 

(Zoals de vermelde, rechtsstaat of organisaties) kunnen daartoe behoren.  

 Een cultuur is per definitie beperkter dan de beschaving; Een beschaving kan verschillende culturen 

omvatten. Zo vallen onder westerse beschaving soms erg uiteenlopende culturen die Europa herbergt. Een 

cultuur is wat de volken van elkaar onderscheidt, een beschaving, wat hen verenigt.  

 Cultuur kan ontstaan een bloeiend Zonder informele beschaving te wortelen, terwijl een beschaving altijd een 

cultuur inhoudt.  

 Cultuur is enkel zichtbaar via symbolen; Beschaving vormt een zichtbare geheel.  

 Cultuur wordt overgegeven via taal en neemt de vorm aan van taal, terwijl beschaving niet door taal Alleen 

kan worden overgedragen.  

 Cultuur is wat we zijn, beschaving is wat we hebben.  

Instituties en institutionalisering.  

Cultuur is verankerd In het sociale gebeuren, en die ankerplaatsen zijn duidelijk zichtbaar. (Instituties) 

Zijn er in alle groottes en vormen. Overgangsrites, de school en de jaarlijkse vakanties zijn allemaal instituties.  

 

Institutionalisering.  

 Een sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden geobjectiveerd tot vaste, min of meer 

normatieve en collectieve handelingspatronen.  

 Onafhankelijk van handelende individuen en dwingend karakter.  

 Interactionisten: Institutie, een onmiddellijk product van interactie tussen Mensen.  

 Die benadering negeert de zeer reële macht die instituties hebben om handelingsmogelijkheden van 

individuen en groepen te richten en zelf in te perken.  

 De aard van institutie wordt Daarom beter uitgedrukt wanneer we haar beschrijven als een gevestigde manier 

waarop het sociale leven is georganiseerd, een manier die door een groep, een gemeenschap of een hele 

samenleving gewaardeerd wordt.  

Knooppunten van de sociale organisatie.  

 Merendeel van het sociaal handelen speelt zich af binnen institutionele orde.  

Raamwerk.  



44 

Boek Maatschappelijke Structuren 
Manon Meert 

 Instituties zullen raamwerk voorschrijven waarbinnen fundamentele vraagstukken van ons samenleven 

moeten worden opgelost of hoe essentiële functies van het samenleven worden gerealiseerd.  

 Typische instituties op vlak van vrije tijd, samenleven, onderwijs, politiek, economie, godsdienst en 

gezondheid.  

 Gevolg van een proces van structurele differentiatie.  

Specifieke normen.  

 Institutioneel handelen: Handelen dat moet gebeuren volgens bepaalde, continu en georganiseerde patronen.  

Interdependentie.  

 Veranderingen binnen de ene institutie hebben effect op de andere.  

Functies.  

 Stabiliteit van instituties geeft een gevoel van zekerheid en voorspelbaarheid.  

 Er zijn duidelijke rechten en plichten.  

 Stabiliteit laat toe te anticiperen of op elkaars reacties te reageren.  

 Stabiliteit wil ook zeggen dat er een zekere rigiditeit is, wat veranderingen belemmert.  

 Instituties zijn weerbarstig tegenover veranderingen, zelfs als het zich opdringt door wijzigende 

omstandigheden.  

Impliciete consensus.  

 Verwachtingen over de verwachtingen van anderen die leiden tot institutioneel gedrag.  

 Verhult vaak een latent conflict en dat wordt soms doorbroken wanneer de sociale orde de puntjes op de i wil 

zetten.  

 Consensus is niet altijd impliciet.  

 Enkel wanneer de sociale orde worden bedreigd, is er nooit en expliciete legitimering. Dan moet het handelen 

uitdrukkelijk worden verrechtvaardigd. .  

Totale instituties.  

 Gulzige instituties.  

 Poogt het hele handelen en zelfs het leven van de leden maatgevend te reguleren, zowel binnen als buiten de 

instelling. 

 Ze bidden op eenzelfde plaats en onder eenzelfde gezag. Elk lid voert dagelijkse activiteiten uit In het 

onmiddellijke gezelschap van inmates, die op dezelfde wijze worden behandeld. Die dagelijkse activiteiten 

gebeuren. Volgens een strikt dagschema, dat past binnen hun rationeel plan.  

 Belangwekkende van die typering: Niet beperkt tot het schokeffect bij het herkennen van overeenkomsten In 

het leven van eerbiedwaardige kloosterlingen, een crimineel gestraften.  Is ook zinvol als inspiratiebron voor 

onderzoek naar de sociale situatie van bewoners en personeel van verzorgingsinstellingen. Ook studies over 

extreme situaties, zoals concentratiekampen, een illustreren dat zeer grondige vormen van resocialisatie wel 

degelijk plaatsvinden.  

Het gezin: Een primaire groep en een institutie.  

Desinstitutionalisering.  

 Proces bepaald door externe druk van veranderende maatschappelijke omstandigheden en door invloed van 

veranderende opvattingen over het gezin die bij gezinsleven zelf leven. 

Institutionaliseringsproces.  

 Nieuwe relatie vormen ondergaan naar gezinsmodel toe, bijvoorbeeld invoering van holibihuwelijk of 

samenlevingscontract.  

Kerngezin en uitgebreid gezin 

Kerngezin en uitgebreid gezin.  

 Kerngezin: Vader, moeder en kinderen.  

 Uitgebreid gezin: Gedeeld door minstens één extra verwant 

 Wedersamengestelde gezinnen of Liquid families vervaagt vandaag het onderscheid tussen beide concepten.  

Kerngezin geen universeel kenmerk.  

 Patriarchale kerngezinnen (Dominante plaats van vader): Beantwoorden bijzonder goed aan behoeften van 

soort maatschappij. (Gebaseerd op de accumulatie van privébezit, vooral door mannen; Combinatie met 

stelsel van mannelijk geboorterecht, zeer geschikt om vermogen van hogere en middenklasse binnen eigen 

familie te houden.) 
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Industrialisatie.  

 Stimuleerde de trek naar de stad Omdat de fabrieken die vooral daar lagen, hoofdzakelijke jongere 

arbeidskrachten nodig hadden. ; Die werden ruim en goedkoop geleverd door het platteland.  

 Op het platteland verdwenen daardoor grootschalige familieverbanden; Oudere gezinsleden, die enkel op het 

platteland een functie hadden, bleven achter en het stedelijke arbeid gezin werd herleid tot twee generaties. 

(Ouder en kind) 

Pre-industriële samenlevingen.  

 Kerngezin meest voorkomende vorm van familiale huishouding.  

 Enkel, oudste zoon en erf gerechten de woonde met zijn gezin bij zijn ouders in. Andere kinderen bleven 

meestal wel een onmiddellijke omgeving, waardoor ze deel gingen uitmaken van uitgebreide gezinsstructuur.  

 Kerngezin werd de mobiele arbeid bevolking geproduceerd die nodig was om kapitalistische industrialisatie 

te doen starten.  

Functieverschuivingen 

 Voor industrialisering gezin, veel groter belang voor socialisering, proces dan nu 

 Gezin, veel belangrijke economische functie dan vandaag veel van de economische productie gebeurde 

binnen de familiale structuur.  

 Vader op zoon en moeder op dochter.  

 Gezin bezat ook een belangrijke functie van sociale bescherming en zorg voor zieke en bejaarde gezinsleden 

die niet meer konden worden tewerkgesteld.  

 Er trad duidelijk een scheiding op tussen de publieke en private sfeer.  

Belangrijke transformaties.  

Vrouwelijke arbeidsemancipatie. 

 Het aantal echtscheidingen en de relatiebreuken nam. To, de vruchtbaarheid daalde tot beneden van het 

vervangingsniveau, het aantal samenwonenden steeg, net Als het aantal buitenechtelijke geboorten.  

 Instabiliteit van het kerngezin. Vaak in verband gebracht met introductie van doelmatiger, contraceptiva en 

met ontkoppeling van bepaalde seks en procreatie, met verhoging van vrouwelijke opleidingsniveau en 

toename van vrouwelijke arbeidsparticipatie.  

Kostwinnersideologie.  

 Verzwakking van traditionele kostwinners ideologie: Mannen zijn niet langer bereid hun leven lang. De 

belangrijkste kostwinner te zijn.  

Seksuele activiteiten, reproductie.  

 Grote meerderheid van bevolking verbindt seksuele activiteiten nog goed zakelijk met institutie huwelijk dat 

In het kader van aantal morele juridische normen.  

 Voortplanting gebeurt in meerderheid nog binnen twee ouderlijk gezin, samenwonend of gehuwd.  

 Opvallende stijging buitenechtelijke geboorten tijdens voorbije decennia en toename van aantal kinderen die 

buiten het oorspronkelijke gezinsverband worden opgegroeid. Weinig afbreuk.  

Socialisatie.  

 Voorschoolse opvoeding vanaf 3 jaar.  

 Belangrijk deel van de formele opvoeding, Blijft binnen gezinsgebeuren.  

 Kinderen uit minder goede milieus arriveren op de lagere school met grotere en nauwelijks nog te 

overbruggen verbale en ruimere educatieve achterstand.  

Sociale bescherming.  

 Gebeurt door overheidsvoorzieningen.  

 Beschermd tegen bestaansonzekerheid ten gevolge van ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, 

kinderlast 

Productie.  

 Gezin heeft op economisch gebied productiefunctie verloren, enkele uitzonderingen daargelaten, zoals bij 

kleine, zelfstandige.  

 Indirect meespelen. In stand houden en toeleveren productiekrachten 

 Zwaartepunt rol verschoven naar rol als consumptie eenheid.  

Emotioneel management.  

 In plaats van fysiologische en economische functies, treden voor moderne gezinnen zo de socialisering, s 

functie en het emotioneel management op voorgrond.  
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 Gezin biedt de relatief zekere en betekenisvolle omgeving voor zelf verwezenlijking, en contrast met het 

meestal stresserende en onpersoonlijke karakter van de werkplekken.  

Privatisering In het gezinsleven.  

 Echtgenoten brengen meer tijd samen door thuis dan buitenshuis.  

 Komt door de verhoogde verhuisbewegingen, waardoor de sociale netwerken veelvuldig worden stuk 

getrokken. (Minder contact met vrienden, kennissen, buren enzovoort.) 

 Massale toename van thuis gerichte consumptiegoederen, vooral in de sfeer van massamedia, houdt mensen 

thuis.  

Hoeksteen van onze samenleving.  

 Niet Iedereen eens met analyse.  

 Gezin in de burgerlijke samenleving allang geen toevluchtsoord meer, maar worden de leden open en bloot 

overgeleverd aan de krachten van de maatschappij.  

 Moderne gezin wordt uitermate gemanipuleerd door reclame en producenten.  

 Gezinsleden worden overtuigd dat persoonlijk en wederzijds geluk afhangt van de laatste technologische 

snufjes In het huis.  

Toename echtscheidingen 

 5 redenen voor ontwikkeling aangehaald:  

 1.De veranderingen in culturele houdingen (Overtuiging verdwijnt dat huwelijk een permanente en 

bindende overeenkomst is, Niet langer als hele verbintenis, maar als persoonlijk en praktisch engagement, 

dat kan worden stopgezet wanneer mislukking opdraait.) 

 2.Het aantal materiële wijzigingen (zoals opkomst van een betere voorbehoedsmiddelen en hun vlottere 

verspreiding)  

 Combinatie 1 en 2: Ontwikkeling van kapitalistische maatschappij (Brak de traditionele gemeenschappen 

open en bevrijdde bevolking van sociale controle die daar op hen werd uitgeoefend.) 

 3. Problemen van interpersoonlijke communicatie, die mede worden vergroot door toenemende verschillen 

In de religieuze, culturele of sociale achtergrond. Beide partners en door latere leeftijd waarop het huwelijk 

wordt gesloten.  

 4. Veranderende positie van vrouw op arbeidsmarkt. (Toenemende mate economisch onafhankelijk, 

waardoor ze zelf het initiatief kan nemen, het huwelijk te ontbinden, Meer kans om sociale contacten op de 

werkplek dan toen dat ze verplicht was om thuis te blijven. ) 

 5. Levensduur nam drastisch toe 

Serial monogamy.  

 Meerderheid van gescheiden vrouwen en mannen hertrouwd.  

 = De opeenvolgingen van verschillende types van relaties, met een verschillende duur en verschillende 

tussenpozen 

Partner hoppen.  

 Opeenvolging van contacten van bepaalde duur.  

Nieuwe samenlevingsvormen.  

Ongehuwd samenwonen 

 Was vroeger een marginaal fenomeen dat uit financiële noodzaak of als avant-garde levensstijl werd gekozen.  

 Scandinavische landen voorlopers een keuze van alternatief van het ongehuwd samenwonen.  

Nu de norm? 

 Voor huwelijk samenwonen is in vele landen norm geworden, niet alleen als opstap naar huwelijk, maar ook 

toenemend ervaart als permanente leefvorm en als setting om kinderen te krijgen.  

Verschillende vormen.  

 Naargelang duur (Kort of lang), levensfase (Niet-huwelijks, voorhuwelijks of na-huwelijks) en seksuele band 

tussen partners (Heteroseksueel, homoseksueel of niet seksueel).  

Motieven.  

 Jonge, nooit gehuwde koppels: Ruimte en stabiliteit van relatie testen, Zonder verplichtingen van 

huwelijksengagement.  

 Mensen met relatie verleden: Waardig alternatief voor tweede huwelijk.  

Commune.  

 Oorspronkelijk opzetten niet te passen in huidige maatschappelijke ontwikkelingen.  
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 Grote samenlevingsvormen enkel mogelijk in vrij stabiele en lokale samenleving.  

Nieuwe vormen van extended family.  

 Kangoeroewoningen. (3 generaties aparte woonsten betrekken onder zelfde dak) 

Wedersamengestelde gezinnen.  

 Direct gevolg van structurele demografische ontwikkeling.  

 Hoge werkloosheidsgraad, Een project jongere generaties die zichzelf willen ontdekken tijdens lange reizen 

en verblijven in verre en liefst exotische landen.  

Desinstitutionalisering van de levensloop? 

Levensloop: Hoe verschillende fasen van ons leven op elkaar volgen. (Vandaag, minder gestandaardiseerd en 

voorspelbaar en kwetsbaarder voor verschillende soorten maatschappelijke risico's) 

 

Keuzebiografie.  

 Maakte plaats voor gedwongen diversificatie. (Opgelegd door economische situatie) 

Institutionele veranderingen.  

 Institutionele sferen van onderwijs, de Arbeid en het gezin.  

Onderwijs.  

 Massale uitbreiding, na jaren 1960 tot enorme toename van hogere diploma's.  

 Professionalisering van beroep structuur ging gepaard met versterking van koppeling tussen opleiding en 

beroep.  

 Koppeling bemoeilijkt door ontstaan van structureel tekort aan jobs.  

 Verlenging van onderwijsperiode kunnen we zien als manier om dreigende werkloosheid uit te stellen of 

vermijden.  

 Hoge werkloosheid: fungeren in onderwijsinstellingen als wachtkamer voor jongeren die anders werkloos 

zouden zijn.  

 Door overaanbod van diploma's daalden de relatieve waarden ervan en werd de afstand tussen de verwachte 

en de feitelijke converteerbaarheid van diploma’s inbegrepen groter.  

 Voor jong volwassenen resulteerde die trend in minder berekenbare en voorspelbare opleidings- en dito 

beroepstrajecten op de reguliere arbeidsmarkt.  

Arbeidsmarkt.  

 Gekenmerkt door minder stabiele levensloop trajecten.  

 Structurele oorzaken: Hadden verband met economische herstructureringen ten gevolge van overgang van 

industriële naar post industriële productiewijze (Kenniseconomie),Het ontstaan van structurele werkloosheid 

komen kortere levensduur van nieuwe technologieën en gespecialiseerde kennis, sectorale verschuivingen en 

ontstaan van nieuwe beroepsklasse van professionelen.   

 Nieuwe beroepen nog niet gekenmerkt door duidelijk gedefinieerde professionele trajecten, een sociaal, 

erkende, statisch en berekenbare inkomens kansen.  

 Relatie tussen investering en beloning staat niet vast en individuen hanteren dan vaak korte termijn 

strategieën.  

 Individu loopt bovendien risico dat kansenstructuurverkeerd in te schatten.  

Overgang tussen school en werk 

 De meeste transities gebeuren op latere leeftijd en de levenslopen van mannen en vrouwen worden gelijk 

aardiger.  

 Jongere cohorten wordt de grens tussen opleiding en arbeid vager door stijgende onderwijs participatie. 

 In beperkte mate sprake van toename van variatie en timing van de transities inzake overgang tussen school 

en werk.  

 Geen sprake van allesoverheersende trends naar een meer gedesinstitutionaliseerde levensloop.  

 Patronen inzake gezinsvorming diepgaand veranderen, niet geval voor gevolgde onderwijs en arbeidsmarkt 

trajecten.  

 Geselecteerde indicatoren beperkt tot transities die de overgang naar volwassenheid kenmerken.  

 School werk trajecten voor jongere cohorten vertonen degelijke tekenen van veranderingen die evenwel pas 

binnen enkele decennia In het juiste perspectief kunnen plaatsen.  

Samenvattend 
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 Cultuurpatroon 

 Waarden, normen, doeleinden en verwachtingen.  

 Collectief referentiekader.  

 Samenlevingsverband.  

 Algemene cultuurpatronen.  

 Hoge en lage cultuur.  

 Desinstitutionalisering.  

 

Hoofdstuk 8 - Levenslang leren – Om in het gareel op te lopen?  

Over socialisatie en sociale controle, conformisme en deviantie.  

 Cultuurpatroon; min of meer samenhangend geheel van waarden, normen, verwachtingen en doe einden dat 

door samenlevingsverbanden wordt gedragen; Structureel van aard; Zorg voor specificatie en verduurzaming 

van sociale gedrag dat nodig is voor bestendigen van samenlevingsverband en, wordt door de leden van een 

samenlevingsverband aangeleerd en doorgegeven. (Socialisatie) 

 Socialisatieproces: Niet neutraal, Dragen bij tot integratie van nieuwkomers in de groep, zorgen ervoor dat ze 

zich aanpassen aan de waarden en normen van die groep, continueren de erin vervattende stereotypes, 

sociale ongelijkheden en tegenstellingen en beperken ze via allerlei instrumenten voor sociale controle.  

 Via socialisatieproces krijgen we allerlei overtuigingen, waarden en normen, doelstellingen en verwachtingen 

die rechtgevend of regulerend zijn voor ons handelen. (Rollen) 

 Afwijkers op het rechte pad krijgen. (Sociale, controle en disciplinering) 

Cultuur wordt aangeleerd.  

Mangelwessen 

 Mensen missen instincten die aanreiken welk gedrag in bepaalde situatie geschikt is. (bv. Klauwen, stekels 

hoornen, slagtanden, natuurlijke verdedigingsmiddelen of vleugels om er aan te ontkomen.) -> kracht 

 Mensen bezitten de mogelijkheid om de meest diverse prikkels op uiteenlopende manieren te interpreteren en 

een functie daarvan te handelen. (vrijheid) 

 Gebrek aan eerste natuur (Instincten en natuurlijke verdedigingsmiddelen), Compenseren door tweede 

natuur. (Cultuur, Nature en nurture vormen samen een geheel.)   

Cultuuroverdracht.  

 Cultuur is veranderlijk en verschilt van natuurlijke instincten. (Instincten aangeboren, cultuur voortdurend 

verworven worden.) 

 Cultuuroverdracht: Het aanleren van een cultuur patroon, het doorgedreven van opvattingen, waarden, 

normen, doelstellingen en verwachtingen aan anderen.   

 Socialisatie of enculturatie: Cultuuroverdracht van groter samenlevingsverband naar individuen.  

 Acculturatie: Cultuur of overdracht tussen twee of meer samenlevingsverbanden 

Acculturatie.  

 Grijpt plaats tussen grotere sociale gehelen zoals sociale categorieën en collectiviteiten.  

Socialisatie.  

 Micro sociologisch begrip en verwijst naar processen waarbij cultuur patroon op nieuwkomers wordt 

overgedragen.  

 Overdracht is nodig om het sociale verkeer In het samenlevingsverband een deel te nemen en daarin naar 

behoren te functioneren en voor samenlevingsverband zelf, om te kunnen voortbestaan.  

Socialisatie en haar functies.  

Enfants sauvages.  

 Wolfskinderen; Opgevoed door dieren.  

Genie.  

 Opgesloten meisje (1,5jaar tot 13jaar) 

 Enige sociaal contact bij krijgen van eten? 

 Bij ontsnapping komt ze niet rechtop staan, kom maar lopen, springen of klimmen.  

 Gedrag ongesocialiseerd, primitief, ternauwernood menselijk.  
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 Gouden jaren van ontwikkeling is tot derde levensjaar. (Daarna geen kans meer om te leren, communiceren 

en interacteren) 

Mens-zijn.  

 Geen louter biologische aangelegenheid, maar sociaal culturele verworvenheid.  

Nieuwkomers.  

 Werkelijkheid die zich via sociale feiten aan hen opdringt.  

 Geboren en gezin met een structuur en manier van functioneren.  

Voortbestaan, samenleving.  

 Voortbestaan, sociale orde en voorspelbaarheid van sociaal handelen.  

Voorspelbaarheid sociaal handelen.  

 Wat als ongewenst of gewenst gedrag wordt beschouwd 

 Leren betekenissen aan van allerlei dingen en voorvallen en hoe ze moeten daarmee omgaan. Tegenspraak op 

vlak van herkomstland. (Culturele kloof -> Inburgering) 

Disciplineert en emancipeert 

 Socialisatie beperkt en socialisatie versterkt, het disciplineert en emancipeert.  

 Streven naar culturele hegemonie 

 Onvoldoende controle door niet volwaardig kunnen participeren en dominante instituties van het nieuwe 

land over leefomgeving en worden we gemakkelijker. Het slachtoffer van misbruik, die dikwijls vorm 

aannemen van discriminatie.  

Verschillende speelruimtes.  

 Komt doordat ze sommige waarden en normen vrij specifiek komen geformaliseerd en daardoor dwingend 

zijn anderen de vorm van globale en vage raamwerken waarbij individuele actoren over een breder 

appreciatieruimte beschikken.  

Verinnerlijking.  

 Individuen ervaren ze als iets van hunzelf; Internalisatie 

 Worden deel van persoonlijkheid.  

 Habitus: Binnen de grenzen van de software is alles mogelijk. (eindige vrijheid);Verklaart homogeniteit van 

handelen binnen een sociale klasse; Cultuuroverdracht is mensenwerk en Mensen zijn nooit volledig 

voorgeprogrammeerd of programmeerbaar; Socialisatie is nooit totaal, Alleen Omdat er voortdurend 

verscheidende socialiseren de instanties werkzaam zijn (Cultuur veranderlijk); Vermaatschappelijking van 

individu leidt tot aanpassing en dus ook aanpassing in sociale orde.  

 Exteriorisatie van interioriteit 

Identiteit  

 Stelt in staat tot sociaal handelen en hanteren van sociale orde.  

Socialisatie: Primair, secundair en tertiair.  

Primaire socialisatie.  

 Kerngezin en peer groups.  

 Aan de lijve opvattingen leren van diverse samenlevingsverband een waartoe de primaire groep behoort.  

 Informeel: Wordt niet uitdrukkelijk opgezet, maar is vanzelfsprekend en bewust, tijdens dagelijkse 

bezigheden.  

 Gezin: Socialiserende invloed gezin verminderd. (Onthaalmoeders, hersamengestelde gezinnen en afname 

van drietraps gezinnen) 

 Peer Group: Zeer invloedrijk socialisatie-instituut. Vanaf ongeveer 3 tot 4 jaar wanneer een kind beter zicht 

krijgt op de wereld buiten het eigen gezin. Toevluchtsoord voor kind wanneer de druk die het moet 

verwerken, te groot wordt.  

Secundaire socialisatie.  

 Leren hoe we ons moeten gedragen in formele omstandigheden en omgevingen.  

 Schikken naar cultuur die er heerst 

 Belang: Doel, bevolking de vaardigheden bij te brengen om volwaardig burger te worden of voldoende 

geschoolde arbeiders voor te brengen, maar evenzeer om integratie in moderne, industriële maatschappij te 

verzekeren.  

 School: Minimaal van 6 tot 18 jaar. We leren om Samen te werken, stip taken uit te voeren, gezag te 

aanvaarden.  
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 Hidden curriculum: Socialisatie bereidt voor op latere positie in samenleving en vooral op arbeidsloopbaan. 

Factoren en toegenomen scheiding tussen het private en het publieke domein van het leven in moderne 

maatschappij.  

 Overgangsrituelen: Overgang van ene positie naar andere positie In het leven. Sluit een bepaalde periode van 

socialisatie af en markeren de start van een nieuwe fase.  

 Symbolische interacties: Bijvoorbeeld diploma uitreiking.  

 Transitie: Een herschikking van plichten en rechten, een nieuwe rol, invulling en nieuwe sociale identiteit.  

 3 fasen: Rite de séparation (Afscheid van de vorige status, bijvoorbeeld vrijgezellenavond), Rite de marge 

(Liminale fase tussen vorige en nieuwe status, bijvoorbeeld de civiele en soms kerkelijke 

huwelijksinzegening) en Rite d’agrégation (Aggregatie fase, de herintreden In de samenleving, bijvoorbeeld 

het huwelijksfeest met de eerste paringsdans) 

 Collectieve rituelen: Versterken, samenhorigheid van gemeenschap; Momenten waarbij de leden van een 

samenleving van verband elkaar ontmoeten en gedeelde geloof Samen te herbevestigen in een niet alledaagse 

sfeer, gescheiden van de drukte en routine van het dagelijks leven; Leden worden beloond door hun gedrag, 

gemotiveerd om zo voort te blijven doen en geconfronteerd aan gemeenschappelijke verband; Versterkt 

solidariteitsgevoel.  

 Religieuze gemeenschappen: Feest dagen.  

 Seculiere wereld: Activiteiten ter gelegenheid van het feest van de Arbeid op 1 mei: een rood gekleurde stoet 

met vlaggen, slogans, een fanfare en op het einde een krachtige boodschap van prominente socialistische 

figuur.  

 Erosie: Resulteert in onduidelijkere rollen en posities, minder duurzaam, minder stabiel en minder 

herkenbaar.  (Meer liquide) 

Tertiaire socialisatie.  

 Impliciete socialisatie in dominante cultuur patroon, zoals gebeurt via algemene socialisatie agenten zoals de 

massamedia 

 Belang: Massamedia kunnen het primaire en secundaire socialisatie proces versterken of verzwakken via het 

soort van informatie dat ze verschaffen en de manier waarop ze dat doen, de gedragspatronen die ze 

aanprijzen aan de opvattingen die ze uitdrukken en illustreren.  

 Hoogst onpersoonlijke karakter.  

 Eenmakend karakter?: Niet.  

 Differentiatie: Socialisering, een zaak van zeer uiteenlopende en zelfs tegengestelde invloeden.  

 Keuzedwang: Tegelijk leren we omgaan met uiteenlopende opvattingen, waardoor het speelveld groter wordt 

en er meer keuzemogelijkheden komen om op dat speelveld te bewegen.  

Differentiële socialisatie.  

Soms begint socialisatie met informatiepakket en kort gesprek met verantwoordelijke en wordt voortgezet tijdens 

verblijf in organisatie, soms veelomvattend en levenslang gebeuren 

 

Specifieke socialisatieprocessen 

 Socialisatie en dominante cultuurpatroon en socialisatie een subcultuur van eigen klasse. Eigen klasse: gaat 

het altijd informeel, in primaire samenlevingsverbanden 

 Dominante cultuurpatroon: formele kanalen zoals onderwijs. 

 Sociale milieus van herkomst een inhoud en opvattingen die we meekregen en ook wijze waarop we worden 

overgedragen van specifieke kenmerken vertonen.  

 Verschil tussen repressief of participatief opvoedingspatroon. 

Repressief opvoedingspatroon Participatief opvoedingspatroon 

Negatieve sancties 
Materiële sancties 
Afhankelijkheid van het kind 
Niet-verbale communicatie 
Eenrichtingscommunicatie 
Oudergerichte socialisatie 
Kind percipieert ouderlijke wetten 

Positieve sancties 
Symbolische sancties 
Zelfstandigheid van het kind 
Verbale communicatie 
Interactieve communicatie 
Kindgerichte socialisatie 
Ouders percipiëren wensen van het kind 

 

Participatief opvoedingspatroon 
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 Komt frequenter in middenklas gezinnen 

 Kinderen leren snelle handelingen en gevoelens verbaliseren 

Repressief opvoedingspatroon 

 Overheerst bij arbeidersklasse 

 Kloof tussen eigen ervaringen en schoolse verwachtingen 

Deffered gratification pattern 

 Midden klassen kinderen: Informele en formele socialisatie patronen stemmen overeen 

Greep van het onderwijs  

 Onderwijs zelf onderhevig aan brede maatschappelijke invloeden: eerste plaats omdat het geacht wordt de 

gevestigde waarden en normen over te dragen, minder opvallende manieren waarop leerlingen worden 

gesocialiseerd 

Klassenculturen 

 Scholen voor kinderen uit middenklassen vooral bevolkt door de leeraren middenklassen 

 Opvattingen en gedragingen die ze thuis hebben geleerd, beantwoorden beter dan die van de arbeids 

kinderen aan de verwachtingen van de leerkrachten en aan de vereisten van het onderwijs en examensysteem 

Cultureel deficit 

 Het taalgebruik en de denkwijze van de leerkrachten die in de middenklasse, net als de manier waarop 

gevoelens worden uitgedrukt of gecontroleerd vinden arbeidscultuur minderwaardig. 

Symbolisch geweld 

 Leden van middenklasse zijn veel deskundiger in hanteren van dominante culturele symbolen. 

 Arbeiderskinderen zijn daarin minder geschoold en worden overdonderd door de manier waarop de 

middenklaskinderen met dergelijke symbolische codes omgaan wat overigens enkel tot doel heeft om zich 

van arbeid kinderen te onderscheiden. (La distinction) 

Autodiscriminatie 

 Via internalisatie krijgt dat proces de kracht van een zichzelf waarmakende voorspelling. 

Restricted code, elabortated code 

 Kinderen met verschillende sociale achtergrond: Vanaf begin verschillende manieren van spreken, 

systematische verschillen inzake taal gebruik. 

 De kinderen uit arbeidersklasse: restricted code; Vele veronderstellingen of subunderstandings waarvan ze 

aannemen dat de toebehoorden ze kent; beperkte code vooral handig wanneer ze het over praktische, situatie 

gebonden aangelegenheden hebben; minder geschikt voor gesprekken over abstracte ideeën, relaties of 

processen. 

 Kinderen uit middenklasse: elaborated code; makkelijker omgaan met eisen die algemene richtingen in 

onderwijs te stellen en dat kinderen uit de arbeidersklasse beter op zijn gemak zullen voelen in technische of 

beroepsklassen (restricted code).  

Concrete leefomstandigheden 

 Verschil heeft te maken met concrete leefomstandigheden van kinderen en hun ouders. Arbeidersgezinnen 

bevinden zich in meer homogene culturele omgeving, waar opvattingen waarden en normen stilzwijgend 

worden vooronderstelt. Middenklassengezinnen leven in meer diverse omgeving. Opvoedingsmodel al 

verschilt: in ene geval is dat veeleer repressieve een andere meer participatieve. 

Kritiek 

 Marxistisch geïnspireerde sociologen verwijten hem dat de materiële dimensie van klassenkarakter van 

maatschappij onderbelicht blijft. Verklaren de geringere financiële middelen en armere materiële omgeving 

de onderwijs deprivatie van arbeidskinderen. 

Economisch determinisme 

 Veranderingen in culturele sfeer enkel mogelijk als gevolg van veranderingen in economische organisatie van 

samenleving. 

Nochtans relatieve zelfstandigheid 

 Sociale systeem op gezette tijden uitlaat biedt voor interne spanningen; daardoor kunnen fundamentele 

veranderingen gemakkelijk worden afgevoerd. 

Genderspecifieke dimensie  

 Gender: de cultureel bepaalde invulling van rollen die op het eerste gezicht geslachtsgebonden zijn. 
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 Jongens: tijdens socialisatie andere waarden en normen bijgebracht dan meisjes (praktisch, scherpzinnig, 

assertief, dominant, kritisch, beheerst, onafhankelijk en rationeel); sterke persoonlijkheid en 

leiderskwaliteiten. 

 Meisjes: liefhebben, affectief, gereserveerd, verlegen, meegaand, trouw, zorgend en troostend. (Verzorging, 

fijne motoriek) 

Horizontale segregatie 

 Bestaan van typische mannenberoepen en vrouwenberoepen 

Verticale segregatie 

 Overgewicht van mannen en toplaag van organisatie en vrouwen in lagere uitvoerende banen. 

Glazen plafond 

 Verklaren mede het blijvende bestaan van loonverschillen tussen mannen en vrouwen. 

Sociale controle en sociale sancties 

 Sociale controle: processen en mechanismen om leden op het rechte pad te houden of terug te brengen; 

Waarom van gedragsbeïnvloeding waarvan diegene wordt beïnvloed en degene die bij invloeden, zich niet 

altijd bewust zijn. 

 Sociale sancties: mensen aangezet tot bepaalde handelen of daarvan weerhouden; Vorm aannemen van straf, 

negatieve sociale sanctie, of positieve beloning, positieve sociale sanctie, kunnen intern zijn, deel uitmaken 

van de socialiseerde persoonlijkheid of extern verlopen langs de sociale omgeving die conformering 

stimuleert, zoals rechtspraak. 

 Interne sancties Externe sancties 

Positieve sancties Solidariteitsgevoelens Beloningen 

Negatieve sancties Schuldgevoelens Straffen 

 

Interne negatieve sanctie 

 Hij steunt op geïnternaliseerde waarden en normen; vaak voorkomt dat sociale geweten dat we afwijken 

Externe negatieve sanctie 

 Sociale reactie op afwijkend handelen; omgeving oordeelt en veroordeeld voor je afkeurende blik, het links 

laten liggen, het roddelen, een veroordeling door de rechtbank, ontslag uit job. 

Interne positieve sanctie 

 Verondersteld dat we de instemming zoeken van onze sociale omgeving; het idee van gewaardeerd te 

worden zal ons aanzetten tot conformeren te handelen. 

Externe positieve sanctie 

 Beloningen die sociale omgeving heeft bij gewaardeerd handelen; tegelijk wordt het waardevolle ervan 

bevestigd. 

Gecombineerd 

 Combinatie van verscheidenheid van negatieve sociale sancties maakt moeilijk echtscheiding te vragen. 

De spanning tussen cultureel aanvaardbaar doelstellingen en middelen: Mertons typologie 

Deviantie 

 Handelen dat de normen en waarden van een bepaald samenlevingsverband stelselmatig overtreedt; groepen 

waarbij deviantie naar verhouding vaker voorkomt, worden randgroepen genoemd. 

Cultureel bepaalde 
doelstellingen 

Institutioneel aanvaarde middelen 

Ja  Neen Andere 
Ja Conformisme Innovatie  
Neen Ritualisme Retraitisme  
Andere   Rebellie 

 

Verhouding doelstellingen middelen 

 Institutioneel aanvaard om doelen te realiseren., Doel maatschappelijk succes. 

Alternatieven middelen 

 Bieden uit weg; in extreme geval illegaal, zwart werken, en zelfs crimineel, drugshandel. 

Conformisme 

 Als je akkoord gaat met doelen en institutioneel aanvaardde middelen ter beschikking om dit te bereiken. 

Innovatie 
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 Betrokkenen willen de doelen wel realiseren, maar zij beschikken niet over de aanvaardde middelen; daarom 

zoeken zij die afwijken van normale om toch die doelen te realiseren. 

Ritualisme 

 Houden vast aan traditionele, sociaal geaccepteerde gedragspatronen, maar ze staan onverschillig tegenover 

de richtinggevende waarden in kwestie. 

Retraitisme 

 Kenmerkt hen die afstand nemen van de samenleving en zich vrijwillig of niet terugtrekken: de drop-out, de 

landloper, de dak of thuisloze, de monnik. 

Rebellie 

 Niet akkoord met de doelen en de strijd die door nieuwe te formuleren; Revolutionairen. 

In organisaties 

 Afwijkend gedrag van mensen vaak symptoom van structurele onevenwichten in organisatie; opgevat als een 

mismatch tussen de doelen die aan de leden van de organisatie worden opgelegd en de middelen die een 

organisatie ter beschikking stelt om die doelen na te streven. 

Ritualisme 

 Het overmatige belang dat gehecht wordt aan bepaalde procedure of werkwijze, ook al leidt die procedure of 

werkwijze niet tot gewenste resultaten. 

 Overdreven bureaucratie 

Innovatie 

 Het doel beklemtonen als richtinggevend voor het handelen, waarbij je de geijkte middelen links laat liggen. 

 Actoren gaan voorbij aan de gebruikelijke procedure’s en handelen min of meer tegen de heersende 

richtlijnen van de hiërarchie in. 

Meer over deviantie 

Relatief begrip 

 Bestaat geen eenduidige invulling voor 

 Handelen dat in strijd is met de spelregels van een samenlevingsverband. 

 Impliceert de weigering of het onvermogen om zich te houden aan de spelregels van de betreffende sociale 

context. 

Sociale reactie 

 Samenleving ziet haar stabiliteit bedreigd. 

Waaier 

 Tussen normaal en afwijkend handelen bestaat meestal een overgangszone van gedrag dat nog net wordt 

getolereerd. 

 Marge kleiner voor centrale spel regel dan voor minder belangrijke spelregels. 

Illustratie: homofilie 

 Vroeger homofilie duidelijk afwijkend gedrag 

Sociale klasse 

 Bepaalt in belangrijke mate of een handeling formeel als deviant of wordt bestempeld of aan etiket ontsnapt. 

 Grote groepen mensen die White Collar crime iets als afwijkend gedrag omdat daders echt betere klas te 

komen. 

Witte boorden criminaliteit 

 Corrupte financiële systeem 

Allochtone jongeren 

 Spanning tussen socialisatieprocessen waaraan allochtone kinderen worden blootgesteld. 

 Bepaalde gedragingen zullen afwijken van hun traditionele cultuur en andere verschillen van hun westerse 

opvattingen. 

Verklaringen voor deviantie 

Zelfdoding 

 Hoger de protestanten dan katholieken en bij joden hoger dan katholieken, bij ongehuwden hoger dan bij 

huren en bij soldaten hoger dan bij burgers. 

 Zelfdoding cijfer samenhang met wijze waarop mensen samen leven en dat dit tot verschillende types van 

zelfdoding moet leiden (Egoïstische zelfdoding: typisch voor mensen die sociaal erg isoleert zijn en bijgevolg 
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weinig geïntegreerd leven, altruïstische zelfdoding: kenmerkend voor samenlevingsverbanden met een te 

sterke sociale cohesie; waarden en normen van de groep zijn van levensbelang en ze zijn bereid er voor door 

vuur te gaan, anomische zelfdoding: wanneer mensen geen regulerende waarden en normen meer bezitten, 

fatalistische zelfdoding: zoals bij slaven die geen uitweg meer zagen, of de keuze voor euthanasie bij 

ongeneselijke ziekte) 

Labelingstheorie 

 Enkel afwijkend gedrag als ze zo worden gedefinieerd door anderen. 

 Niet het afwijkende gedrag zelf, maar de manier waarop de leden van de samenleving er op reageren staat 

centraal. 

 Primaire en secundaire deviantie: primair: alle handelen dat afwijkt van de (on)geschreven normen die een 

samenleving; Secundair: wanneer het niet naleven van de norm ook als deviant wordt geëtiketteerd door 

omgeving. 

Deviant zelfbeeld 

 Beïnvloed verdere interacties tussen persoon en anderen; mijden de overtreder en leggen hem beperkingen op 

; overtreder zoekt zelf steun bij lotgenoten, wat kan leiden van tot de opbouw van nieuwe zelfbeeld, dat hem 

wel een nieuwe eigenwaarde verleend maar niet noodzakelijk weer op het rechte pad helpt. 

Blaming the Victim-syndroom 

 Daarbij zien de anderen de kans schoon om door middel van etikettering zichzelf vrij te pleiten van alle 

schuld. 

Learned deviance 

 Stelt dat in een complexe, sterk gedifferentieerde samenleving zoals de onze andere spelregels worden 

bijgebracht in de verschillende groepen en die zullen dikwijls aanleiding geven tot gedrag dat door de 

ruimere samenleving als afwijkend wordt bestempeld. 

Conflict theorie 

 Gaat er vanuit dat diverse groepen wedijveren om macht, het kapitaal, de staat is die in een samenleving ter 

beschikking ligt. 

 Alleen hebben niet alle groepen de legitieme of legitimeerbare middelen om de sociale goederen te 

verwerven. 

 Soms gaan de heersende groepen zover dat zij naar illegale strijd middelen grijpen, zoals geweld of naar 

immorele middelen, zoals een groep als inferieur of gevaarlijk etiketteren en dat dan legitimeren. 

Functies van deviantie 

Bevordert samenhorigheid 

 Leden van de samenleving de rijnen sluiten tegenover afwijkers, zal gevoel van samen horigheid toenemen, 

dat op zijn beurt het normbesef versterkt.  

Schandpaal effect 

 Door het sanctioneren van de afwijkers, bij de andere de overtuiging toenemen dat de eigen waarden en 

normen inderdaad juist een belangrijk zijn. 

Stedelijke context 

 Ontkiemen allerlei intellectuele en artistieke innovaties. 

Innoverend handelen 

 Weerstanden tegen verandering en bijgevolg tegen deviantie, vooral als de verandering te snel gaat. 

 Ten dele gaat het om de weerstanden bij hun die de sociale orde liever willen houden zoals het is, maar 

wellicht van groter belang zijn de institutioneel ingebouwde hinderpalen, van wetten tot 

socialisatieprocessen. 

Samenvattend 

 Samenlevingsverbanden 

 Socialisatie 

 Conformisme 

 Deviantie 

 

Hoofdstuk 10 – Ongelijkheid is van alle tijden 

Over geslaagdheid van de samenleving 
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Crisis 

 Vooral in de vorm van inkomensgelijkheid 

 Waarom als krediet crisis in de VS en groeide uit tot volwaardige maatschappelijke crisis in de hele westerse 

wereld.  

Actualiteit 

 Negatieve impact ongelijkheid op welzijn en welvaart van mensen. 

Wilkinson en Pickett 

 Analyseerden een aanzienlijke collectie data en concludeerde daaruit dat in landen met een hoge 

inkomensongelijkheid veel meer sociale problemen voorkomen dan landen waar inkopen gelijker verdeeld is. 

 De sociale problemen betreffen een brede waaier, gaande van obesitas over geestelijke gezondheid problemen 

en onderwijsprestaties naar levensverwachting en sociale mobiliteit. Inzake sociale mobiliteit concludeerde ze 

dat je kansen op sociale stijging vandaag veel beter leven in Scandinavische landen van de VS. 

Piketty 

 Groeiende inkomens en vermogens ongelijkheid door dat is een neoliberale markt economie het rendement 

op kapitaal doorgaans hoger ligt dan de groei van het nationaal inkomen. 

R>g 

 Oude rijkdom via interesten, opbrengsten uit financiële producten of huur groeit sneller dan nieuwe rijkdom 

in de vorm van economische productie in lonen. 

 En economie van generatie op generatie accumuleert het overdragen; het vloeit aan selecte maatschappelijke 

groep. 

 Fordistische compromis: afspraken tussen werkgever en vakbonden over een relatief bellijke verdeling van 

productiviteitswinsten en de daarmee verbonden uitbouw van herverdelende welvaartsstaat in de meeste 

industrielanden voor een effectieve buffer tegen harde wetmatigheden van het kapitaal. -> groeiende 

welvaart van de middenklasse 

Atkinson 

 De vader van het best uitgewerkte beleidskader voor de oplossing van de huidige scheefgetrokken verdeling. 

 OESO: organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling 

 IMF: wereldbank en internationaal monetair fonds 

Drievoudige empirische focus 

 Ten eerste veel energie naar producten van de relatief objectieve maatstaven voor het vaststellen van de 

verdeling van middelen over individuen of gezinshoofden. 

 Ten tweede noteren bij menige poging om de mate van intergenerationele of intragenerationele sociale 

mobiliteit te meten. 

 Ten derde wordt aandacht besteed aan vormen van klassenbewustzijn, in de zin van hoe de perceptie van 

sociale ongelijkheid verschilt naargelang van de sociale klassen. 

Collectieve normen van ongelijkheid 

 Precariaat: nieuwe sociale onderklasse, een proletariaat in precaire werk en levens omstandigheden. 

 Relaties van nevenschikking leiden tot sociale differentiatie of sociale verscheidenheid, relaties van boven en 

onder schikking tot sociale ongelijkheid. 

Verscheidenheid en ongelijkheid: een raamwerk 

Dahrendorf 

 Onderscheid natuurlijk en sociale verschillen en ongelijkheden een zekere vorm van rang orde impliceren. 

Natuurlijke soortverschillen 

 Bijvoorbeeld: sommige zijn groot andere klein sommige hebben donker haar anderen zijn blond. 

Natuurlijke rangverschillen 

 Sommige mensen sneller lopen dan anderen of beter en verder kunnen zien. 

Sociale verschillen 

 Mensen kunnen sociale rollen vervullen zonder dat er aan een positieve of negatieve evaluatie wordt 

gekoppeld. 

Sociale differentiatie 

 Neutrale specificaties van verantwoordelijkheden en rechten die verbonden zijn met een bepaalde sociale 

positie of kenmerken die toegewezen worden aan een bepaald sociaal type. 
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 In alle samenlevingsverbanden wordt een taak een verantwoordelijkheden toebedeeld aan verschillende 

sociale posities, zonder dat het noodzakelijk een impact heeft op de verdeling van maatschappelijke kansen 

en zeker ook zonder dat dit tot een collectieve vormen van ongelijkheid (sociale stratificatie) leidt. 

 Soortverschillen Rangverschillen 

Natuurlijke verschillen Natuurlijke soortverschillen Natuurlijke rangverschillen 

Sociale verschillen Sociale differentiatie Sociale stratificatie 

 

Sociale stratificatie 

 Sociale differentiatie plus evaluatie in termen van reputatie, status of rijkdom. Impliceert een rangschikking 

van sociale posities van laag naar hoog. 

 Sociale ongelijkheid: stratificatie van sociale posities in termen van rang of sociale rangverschillen. 

 Sociale differentiatie: verscheidenheid tussen posities in de samenleving, staat minder in belangstelling van 

sociologen. 

Diversiteit 

 Door het aanpakken van allerlei ongelijk schappen de mechanismen wordt het bestaan in het belang van 

allerlei vormen van diversiteit beter zichtbaar. 

Breuklijnen brengen ons nog een stap verder 

Breuklijnen 

 Ongelijkheid is geen armoede. 

Structurele breuklijnen 

 Ingebakken in de maatschappelijke ordening en bepalen uiteindelijk de kansen en problemen van individuen 

en huishoudens. 

Relationele breuklijnen 

 Hebben te maken met de netwerken waar over de actoren beschikken. 

Institutionele breuklijnen 

 Gevolg van het uitdrukkelijke en bedoelde ingrijpen van collectieve actoren. 

Ruimtelijke breuklijnen 

 Het resultaat van processen van fragmentering in de ruimte. 

 Worden versterkt door het continueren van levensomstandigheden in ontbreken van interactie en 

communicatiepatronen tussen gemeenschappen. 

Maatschappelijke breuklijnen 

 Ontwikkelt de samenleving zeg in haar heel of op de betekenisvolle terreinen tot deelsamenlevingen zoals op 

de arbeidsmarkt of inzake inkomensverwerving? 

Vier soorten van sociale verschillen 

Differentiatie, fragmentering, ongelijkheid en uitsluiting. 

 Onderschikking (hiërarchie) 

Breuklijnen Neen Ja 

Neen Sociale differentiatie Sociale ongelijkheid 

Ja Sociale fragmentering Sociale uitsluiting 

 

Sociale differentiatie 

Ornamenteel 

 Uiterlijk, bijvoorbeeld bij sollicitaties de eerste indruk 

 Natuurlijke rang verschillen: stap naar ongelijkheid kleiner maar niet onvermijdelijk, maatschappelijke relen 

van ‘t er in de samenleving van jagers dan in een samenleving van landbouwers. 

Marktwaarde 

 Leidt tot betere sociale positie en betere levenskansen van bezitter. 

Sociale fragmentering 

Puzzels 

 Ook stukje heeft een eenheid, maar geen enkel stukje ligt hoger dan het andere, het krijgt pas zin doordat het 

deel uitmaakt van een geheel. 
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 Fragmentering is dus geen synoniem voor de fenomenen van segregatie of polarisering, die wel ongelijke 

verhoudingen impliceren. 

Sociaal ruimtelijk 

 Refereert fragmentering aan een verzameling van verschillende gebieden die van elkaar gescheiden zijn, maar 

niet aan elkaar ondergeschikt zijn.(polycentrische ruimte) 

Etnische enclaves 

 Specifieke koopwaar, restaurants, geuren en kleuren. 

Jongeren culturen 

 Een perfect multiculturele samenleving of caleidoscoop. 

Sociale ongelijkheid 

Boven en onderschikking 

 Geen noodzakelijke samenhang met breuklijnen in samenleving. 

Uiteenlopende waardering 

 Voor posities en economische organisatie van de samenleving; meestal mengvormen van de twee factoren. 

Individueel 

 Ongelijkheid kan betrekking hebben op individuen of op groepen. (Inkomen, SES, kansen op werk) 

Collectief 

 De sociale stratificatie, ongelijke ordening van collectiviteiten. 

 Kan de vorm aannemen van een continuüm (functionalisme), van kwalitatief verschillende klassen (Weber) of 

van oppositionele klassen (Marx). 

Sociale uitsluiting 

Duidelijke breuklijnen 

 Niet alleen hiërarchisch geschikt, wat naar ongelijkheid verwijst maar wanneer ook duidelijke breuklijnen 

optreden tussen eenheden. 

 Kloven die tot scheiding tussen in en out leiden. 

Dominante factor 

 Productiefactor zoals kapitaal dat bovenhand over arbeid heeft of een groep zoals een elite de heerst over de 

massa. 

Niet op eigen kracht te overbruggen 

 Buiten staanders beschik niet over de nodige middelen om de kloof met de rest van de samenleving op een 

kracht te overbruggen. 

Vormen 

 Fysieke opsluiting (gevangenis, psychiatrische instelling), (etnische) discriminatie, het ontzeggen van 

politieke of sociale gebouwen en instellingen. 

Armoede 

 Extreme vorm van uitsluiting, omdat verschillende maatschappelijke terreinen hier samen komen en elkaar 

versterken. 

De inkomens ongelijkheid: van Pen tot Piketty 

Ongelijke verdeling 

 Ongelijke waardering en behandeling van personen op grond van hun maatschappelijke positie en levensstijl. 

 Sociale goederen: materiële middelen (inkomen, vermogen, diploma’s, gezondheid), ideële zaken (status, 

rechten en plichten, macht en gezag, levenskansen). 

Economisch, sociaal en cultureel kapitaal 

 Sociale ongelijkheid bevat zowel de collectieve als de individuele dimensie, zowel de positionele (structurele) 

als de culturele dimensie. 

Sociale posities 

 In eerste plaats gekoppeld aan verschillen in zaken individuele capaciteiten. 

Welke sociale goederen? 

 Alle sociale goederen die enigszins belangrijk zijn, zoals in komen, werk, onderwijs, wonen en gezondheid 

maar ook de levensduur. 

Veelomvattend systeem 

 Economische positie, sociale status en politieke macht centraal en verbonden met elkaar. 
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Stoet van Pen 

 Duurt net een uur aan de gemiddelde inkomen strakker dieren meeloopt is van gemiddelde lengte. 

 Eerst passeren mensen met een negatieve lengte: mijn voeten op de grond en een hoofd en diep in de aarde; 

mensen met schulden. 

 Dan komen de dwergen voorbij, zo klein als een lucifer of sigaret, occasionele verdieners die na 5 minuten 

plaats moeten maken voor mensen van ongeveer een meter groot: een heterogene groep van 

minimumuitkeringstrekkers. 

 Dan deelnemers in de buurt van middenrif: stilaan groter maar heel geleidelijk. 

 Laatste reuzen: geërfd rijkdom. 

Piketty typologie 

 Ontwikkelde typologie waarvan de concrete vorm natuurlijk verschilt van samenleving tot samenleving. 

Drie klassen 

 Onderklasse 50%, middenklasse 40% en bovenklassen 10%; opgesplitst in hoogste 1%: dominante klasse met 

daarbinnen een groepje van 0,1% allerrijksten en andere 9%: de welgestelde klasse. 

Onderklasse 

 Horeca of andere dienstverlenende beroepen 

 60% van het gemiddelde maand inkomen verdiend 

 Helft van die klasse sleept schuldenlast mee die vrijwel even groot is als een kapitaal. 

Middenklasse 

 Bezittende met een klasse; beduidend op vooruit gegaan in de loop van de 20e eeuw. Vrijwel uitsluitend uit 

arbeid; huur die bij het bezit van eigen woning wordt verrekend, wordt als vermogensinkomen aangerekend. 

Bovenklasse 

 60% van het totale vermogen van de samenleving 

 Inkomen voor een vijfde uit vermogen en voor viervijfde uit arbeid. 

Dominante klasse 

 Aandeel in het totale vermogenIs teruggevallen op een kwart van het totale vermogen in de samenleving wat 

toch nog goed is voor € 5.000.000 per volwassene. 

Factoren 

 Opleiding, beroep, leeftijd, geslacht, etnische kenmerken, woonplaats en sociale herkomst. 

Inkomens uit arbeid of sociale uitkeringen 

 Meeste statistieken de allerhoogste inkomens ontbreken 

Vermogensinkomens 

 Dividenden op aandelen, toegerekende opbrengsten van de woning of andere onroerende en roerende 

goederen, de waarde van tewerkstellingsvoordelen in natura, de waarde van sociale voorzieningen in natura, 

het particuliere inkomen in natura. 

Het vermogen 

 Niet enkel een bron van moeiteloos in komen ook deelname aan de bron van die inkomen eens ongelijk 

verdeeld. 

 Erg geconcentreerd in handelen van klein deel van bevolking en daarboven versterken de rijksten hun 

vermogenspositie, waardoor het buitensporige economische en maatschappelijke macht verschaft aan de 

eigenaars. 

Machtsverhoudingen 

 Kan niet om vermogensverdeling heen. 

Collectieve vormen van ongelijkheid 

Sociale stratificatie/sociale gelaagdheid 

 Van gezin tot hiërarchisch geordende grote categorieën of collectiviteiten die we in de samenleving 

aantreffen. 

 Term komt uit geologie en drukte inzicht uit dat maatschappelijke ordening een gelijkaardig structuur want 

als aardkorst. 

 Klassen/strata: verschillende maatschappelijke impact, naargelang van leden Zeg er wel (collectiviteiten) of 

niet (sociale categorieën) van bewust zijn dat ze tot een klasse behoren. 

Strata 
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 Niet verder opdelen van bevolking in sociale categorieën of aggregaten, voor mijn maatschappelijk gezien een 

vrij passief verschijnsel. 

Sociale klassen 

 Actieve rol als we haar het statuut van collectiviteit toekennen. 

 Gemeenschappelijke opvattingen en belangen voor mijn het cement van onderlinge solidariteit. 

 Door collectieve bewustzijn bezit klasse eenheid die uitstijgt boven optelling van individuele leden. 

(Collectieve stratum) 

Onderschikkend of bovenschikkend/Consensueel of conflictueel 

 Ordesociologen (merendeel  structuurfunctionalisten; ontkennen niet alleen dat Cas een zelfstandige 

maatschappelijke eenheden zijn maar ook dat ze verschillende en zelf tegengestelde belangen hebben) en 

conflictsociologen (stellen dat klassenconflicten onze maatschappij mee in beweging houden) 

 Samenwerking 

 Tussen sociale actoren 

 Microvlak: ongelijke positie van ouders en kinderen en daarmee samenhangende conflicten binnen een gezin 

niet noodzakelijk een fundamentele solidariteit in de weg. 

Sociaal overleg 

 Tussen werkgevers en vakbonden 

Standen, kasten en klassen 

Slavernij 

 Collectieve vormen van ongelijkheid zijn enkel afwezig in kleinschalige samenleving met beperkte mate van 

arbeidstraining. Slavernij meest extreme vorm van ongelijkheid. 

Is een ongelijke samenleving mogelijk? 

Statusongelijkheden 

 Samenleving alleen egalitair wanneer alle posities nemen geschikt zijn en alle er mee verbonden statussen 

gelijkwaardig. 

 Statusongelijkheden berusten op uiteenlopende kwalificaties naar gelang van historische en economische 

situatie. 

Universele beginselen van rangtoewijziging 

 Egalitair, omdat differentiatie naar leeftijd of geslacht minimum vereiste lijkt te zijn voor al het 

georganiseerde maatschappelijke leven. 

 Statussysteem zeer verfijnd netwerk, waarin hiërarchisch niveau slecht door minimale verschillen gescheiden 

zijn, en wat er aan ongelijkheden ontstaat, wordt via allerlei collectieve zetten onder controle houden. 

 Wat in die samenleving ontbreekt, is accumulatie van bezit en macht in handen van enkelen. 

Gestratificeerde samenlevingen 

 Alle samenlevingen waar in posities aan het statussen aan de hand van particuliere criteria worden 

toegekend. Leidt tot specifieke vormen van sociale gelaagdheid: standen, kasten of klassen. 

Traditionele samenlevingen 

 Uiterste de hele stelsel van scherp van elkaar gescheiden sociale laag; bij geboorte bepaalt en ligt voor het hele 

leven vast; positie toewijzing; vererving. 

 Uitbuiting en onderdrukking, grote macht verschillen, extreme rijkdom. 

Moderne samenlevingen 

 Kasten systemen en middeleeuwse maatschappij (sociale klasse) 

Sociale mobiliteit 

Van sociale laag veranderen 

 Grote verschil tussen twee traditionele vormen van sociale gelaagdheid (standen en kasten) en moderne vorm 

(klassen) is mogelijkheid om sociale laag te veranderen. 

 Standen of kasten samenleving: vrijwel uitgesloten, klassen maatschappij: naargelang interpretatie 

gemakkelijk, mogelijk of vrijwel onmogelijk. 

Sorokin 

 Zeer ruim, elke overgang van een individu, maatschappelijk object of waarde van ene naar andere positie. 

Soorten mobiliteit 
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Horizontale mobiliteit 

 Tussenposities die zich op het zelfde niveau bevinden en enkel functioneel van elkaar verschillen. 

Geografische mobiliteit 

 De plattelands vlucht in ontwikkelingslanden wijst op een zoektocht naar betere toekomst. 

Verticale mobiliteit 

 Tussen hoge en lage posities in de samenleving en daarom krijg dat soort mobiliteit de meeste aandacht in de 

sociologie. 

 Voordeel dat het beroep zeer centrale positie is en dat ze ook voorbij generaties vrij nauwkeurige kant is. 

Intergenerationele mobiliteit 

Veranderingen in beroepspositie tussen twee of meer generaties. 

Intragenerationele mobiliteit 

 Wanneer iemand tijdens zijn loopbaan een hogere of lager beroepspositie gaat innemen. 

Statusincongruentie 

 Lage sociale herkomststatus remt intergenerationele stijging van beroepen af, hoge sociale herkomst status 

doet dat voor intergenerationele daling. 

Posities 

 Ik individuen zijn niet de enige sociale eenheden die sociaal mobiel kunnen zijn ook posities kunnen dat. 

Positionele mobiliteit 

 Meestal onderdrukking van meer omvattende structurele veranderingen die er toe leiden dat 

beroepsstructuur wijzigde. 

Mogelijkheden en beperkingen van verticale mobiliteit 

Geloof in gelijkheid voor iedereen 

 Dergelijke geloofsbelijdenis functioneel voor samenleving. Gevolg: emotionele afstand tussen personen met 

verschillende sociale rang afname. 

The American Dream 

 Typisch kenmerk van Noord Amerikaanse cultuur. 

Gering 

 Sociale mobiliteit in onze maatschappij veel geringer dan we veelal denken. Geldt zowel voor het aantal 

personen dat sociaal mobiel is, als voor de reikwijdte van sociale mobiliteit. Zelden wordt een sociale laag 

overgeslagen. 

Onderwijs 

 Belangrijk omdat het merendeel van de posities in de industriële maatschappij Ja verwerving wordt bekleed 

en niet langer via toewijzing. 

Vers bloed 

 Aangevoerd uit lagere sociale klassen 

 Economische en technologische veranderingen 

 Bij statische technologische en economische toestand geen nieuwe sociale posities geschapen en dat maakt 

sociale stijging moeilijker. 

Structurele evoluties 

 Bevordert de sociale mobiliteit 

Politieke en sociale actie 

 Collectieve positieverbetering 

Drempels 

 Mensen geloven dat de bestaande ongelijkheden rechtvaardig zijn en dat ze door hogere macht zijn gewild.  

 En alle samenlevingen zullen de hoogste klas en allerlei macht middelen aanwenden om de bestaande 

verdeling in stand te houden. Kunnen fysiek van aard zijn, gaande van particulieren milities in sommige 

landen tot positionele en juridische apparaat in de rechtstaat. 

Controle over informatiekanalen 

 Censuur; poortwachter of sluiswachter beslist welke informatie mag passeren. 

Wie definieert maatschappelijke problemen? 

 Structurele economische crisis zal worden gedefinieerd in termen van budgettaire onevenwichten. 

(Besparingsplan) 

Trickle down theory 
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 Doorsijpel effect: economische welvaart van de rijke bovenlaag zal uiteindelijk wel doorsijpelen naar lagere 

klassen. Als het inkomen bij de top terecht komt dan wordt hij extra gemotiveerd om hard te werken, te 

investeren en te innoveren, om zodoende de economie te laten groeien. 

Armoede 

 Wordt herleid tot een kwestie van een laag inkomen en wordt niet meer gezien als meer voor uitsluiting van 

samenleving. 

Wie wordt beloond? 

 Het rijken van beschikbare beloningen en wie bestaande machtsverhoudingen niet een vraag stelt, maar wie 

actief en passief ondersteund, zoals het toekennen van adellijke titels door het hof. 

 Sociale barrières gestimuleerd, waardoor gevoelens van onzekerheid ontstaan bij mogelijke sociale stijgers. 

Eigen aan samenlevingstype 

 In tegenstelling tot open samenlevingen kent een gesloten samenleving zoals kasten- of standensysteem geen 

sociale mobiliteit. 

Maatschappijbeeld 

 De structuur functionalistische zullen stellen dat enkel een zeer grote mobiliteit ervoor zorgt dat de juiste 

persoon op de juiste plaats terecht komt en dat het noodzakelijk is voor het in stand houden van 

maatschappelijke orde. 

Inhoudelijke component 

 Veel minder ontwikkeld dan methodologische component. 

Over beïnvloeding, gezag en macht 

Macht 

 Kan louter over de invulling gaan, over gezag en over brute macht. 

 Bij macht stuurt een actor het gedrag van een andere ten einde de doelstellingen te bereiken, houdt geen 

rekening met de wensen van die andere. Macht kan aan verschillende (politieke, sociale, culturele maar 

vooral economische bronnen) worden ontleend aan via zeer uiteenlopende middelen worden afgedwongen, 

behouden of versterkt. 

 Gemeenschappelijk kenmerk: onbewust of bewust van macht ertoe bijdragen om de sociale positie te bewaren 

en zo mogelijk te verstevigen. Dat impliceert vrijwel altijd dat mijn anderen op hun plaats houdt, of dat hij 

verplicht wordt dan een trapje lager op de maatschappelijke ladder te gaan staan (sociale mobiliteit)  

Gezag 

 Aanvaardde macht en kan traditioneel, charismatisch of legaal-rationeel zijn. 

Beïnvloeding 

 Een interactie waarbij het gedrag van de ene actor veranderd en via proces van overtuigen. 

 Informationele beïnvloeding 

 Twee soorten: het aanvaarden van de informatie die je van iemand krijgt als weergave van de werkelijkheid, 

je zult je handelen daar naar richten, de normatieve beïnvloeding resulteert in conformeren aan de 

verwachtingen van anderen, kan in positieve context of negatieve context gebeuren. Concept sterk gerelateerd 

aan fenomenen als reverentiegroep gedrag, relatieve deprivatie en conformisme. 

Gezag 

Gerechtvaardigde, legitieme beïnvloeding 

 Leren schrikken zeg naar legitieme gezagsdragers, aanvaarden specifieke bevoegdheden die met hun positie 

verbonden zijn. 

 Weber: drie vormen van gezag: charismatisch (krijgt iemand op basis van buitengewone aantrekkingskracht 

die iemand uit oefent op zijn publiek bijvoorbeeld profeten of volksmenners; meestal niet bekommerd om het 

voortzetten van bestaande instituties, integendeel, dragen dominante waarden en vormen van samenleving 

uit en roepen op tot radicale veranderingen; niet per se positief bijvoorbeeld Hitler), traditioneel (Berust op 

tradities, overlevering of gewoonten bijvoorbeeld pausen katholieke kerk of koningen; ook wanneer ze niet 

geliefd zijn, of niet er competent, toch wordt het gezag en vaart omdat het altijd al zo was., Vandaag is het 

traditioneel gezag veeleer symbolisch van aard, door de erosie van tradities) rationeel-legaal (steunt op 

controleerbare principes en regels en daar over beschikken onder andere rechters en ambtenaren; kenmerkt 

moderne samenlevingen en vind haar ideaaltypische uitrekking een rechtsstaat of in bureaucratische 

organisatie bijvoorbeeld grondwet) gezag. 
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Macht 

Definitie 

 Iemand die overmacht beschikt, kan de handelingsmogelijkheden van de andere actoren beperken en ze op 

een bepaalde wijze doen handelen, zelfs tegen hun wil in; ook die definitie gaat terug op de Weber. 

Positie bepaald macht 

 Wie zich dichter bij een van de bronnen van macht bevindt, beschikt over meer macht. Macht hoeft dus niet 

altijd manifest te zijn, verwijst naar een mogelijkheid. 

Manipulatie 

 Verborgen machtsuitoefening, omdat de doelstellingen van de machthebber niet duidelijk zijn. 

Dominantie 

 Wordt door beide actoren onderkend maar niet noodzakelijk aanvaard. 

Vanzelfsprekende of hegemoniale macht 

 Mogelijk omdat mensen zich makkelijk conformeren aan gewoonten, aangeleerd tijdens socialisatie. 

Over machtsbronnen en elites 

Bronnen 

 Politiek, economisch, sociaal en cultureel 

Machtstype Bron 

Politiek 
Economisch 
Sociaal 
Cultureel 

Posities met legitieme macht 
Controle over schaarse goederen 
Mobilisatievermogen 
Loyaliteit en gedeelde waarden 

 

Politieke macht 

 Gebaseerd op een legitieme mogelijkheid om te sanctioneren. Het recht in eigen handen nemen: opposanten 

uit de weg ruimen. 

Economische macht 

 Je kan groepen mensen aantrekkelijke maar schaarse middelen geven of die hun onthouden. 

Sociale macht 

 Wordt ontleend aan de mogelijkheid om, op basis van solidariteit, mensen te mobiliseren rond een gedeeld 

gedachtegoed of gemeenschappelijke belangen: kan collectieve acties opzetten Enzo op de politieke agenda 

beïnvloeden: kenmerkend voor organisaties het civiele maatschappij. 

Culturele macht 

 Handelen van anderen sturen door beroep te doen op genomen verbondenheid met waarde: anderen te 

informeren en overtuigen. 

Combinatie van machtsbronnen 

 Komen dikwijls in combinatie voor in modernere tijden. 

Machtselite 

 Bevindt zich op een knooppunt in netwerken; is een groep die daaruit de samenleving kan sturen. 

Economische elite 

 Topmanagers van grote ondernemingen bijvoorbeeld wapenindustrie 

Politieke elite 

 Sleutelfiguren in overheidsbureaucratie en militaire elite is de hoogste kaders van leger 

Conflict en verzoening 

 Spel van arbeidsverhoudingen 

 Vakbonden en werkgevers organisaties; compromis 

Pluralistische model 

 Legt de klemtoon op de strijd tussen verschillende machtsgroepen, vanuit de overweging dat elke groep 

achter haar eigen belangen aan zit en daardoor botste met de belangen van andere machtsgroepen. 

Participeren 

 Kan via participatieprocedures bij lokale initiatieven, via nieuwe communicatiemiddelen, via crowd funding 

op het internet of via cyberactivisme. 

Nieuwe technologieën 

 Bijvoorbeeld Arabische lente 
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Publieke opinie 

 Tegenover elite; vage een vluchtige maar in vertrek macht in moderne samenleving 

 Steunt op drie pijlers: politieke commentatoren biedt een duidelijke en uitgesproken interpretaties over 

sociale werkelijkheid, referentiekader is dat van een kleine, intellectuele elite of van gezond verstand; tweede 

bron zijn periodieke opiniepeilingen, wetenschappelijke kwaliteit beperkt door onverantwoordelijke 

veralgemening op basis van manke steekproef; derde bron is sociale mobilisatie, groep komt tot overtuiging, 

massabijeenkomsten) 

Machtsmiddelen 

Verleiden met lokmiddelen 

 Positieve en negatieve sancties ter handhaving van conformistisch gedrag, dreigen met die dwangmiddelen 

of verleden met lokmiddelen. 

Dreigen met dwangmiddelen 

 Vaak doeltreffender dan daadwerkelijk toepassen ervan, dreigementen zijn echter wel loos niet af en toe een 

voorbeeld wordt gesteld, anders komt de geloofwaardigheid op helling te staan. 

 Dwangmiddelen Lokmiddelen 

Fysieke sancties Vrijheidsbeperking, pijn, ongemak Bewegingsvrijheid, comfort, genot 
Economische sancties Boete, verlagen inkomsten of 

verminderen gewin 
Gratificaties, verhoging inkomen of 
gewin 

Sociale sancties 
- Sociale afstand 
- Sociale integratie 

 
- Sociale rang 

 
Isoleren, mijden 
Vijandschap, afkeuring, negatieve 
bejegening 
Beknotting macht, degradatie 

 
Gezelschap zoeken, bereikbaar zijn 
Vriendschap, medewerking, 
goedkeuring 
Uitbereiding macht, promotie of 
invloed 

Samenvattend 

 Samenlevingsverbanden 

 Verschillende types van ongelijke ordenen 

 Sociale stratificatie 

 Mobiliteit en macht 

 Positionele veranderingen 

 

Hoofdstuk 11 – Sociologen over sociale klassen: twee voorvaders, drie tradities 

Marx en Weber 

Neowebriaans, neomarxistisch 

 Neomarxisme: opkomst cultural studies; onderscheidt zich vooral door haar nadruk op culturele factoren bij 

de analyse van klassenlidmaatschap 

Sociale klassen, een kwestie van productie verhoudingen? Marx 

Relatie tot de productiemiddelen 

 Naargelang de productiewijze zullen de klassen verschillen, omdat het om andere productie middelen 

hebben. En de kapitalistische productiewijze gaat het om het al dan niet bezit van kapitaal, omdat dit 

dominerende productiemiddel is. 

Twee hoofdklassen 

 Burgerij, de bezittende klasse, en het proletariaat, de bezitloze klasse. 

 Proles hebben immers enkel kinderen als kapitaal. 

 Klassen staan in antagonistische relatie tot elkaar. 

Uitbuiting 

 Het haat essentieel om een economisch concept: de toe-eigening door kapitaalbezitters, burgerij, van de 

meerwaarde die door de arbeiders wordt geproduceerd. En een kapitalistische economie moeten de 

arbeiders, omdat ze geen kapitaal bezitten, zich als arbeidskracht op de markt aanbieden arbeid: loon, lager 

dan meerwaarde die ze produceren. 

Meerwaarde 
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 De waarde vermeerdering die arbeiders toevoegen aan de grondstof. De vrucht van hun arbeid gaat niet naar 

henzelf, maar naar de bezitters van de productiemiddelen, de kapitalisten. 

Zero-sum-game 

 De wens van de ene partij is het verlies van de andere; de twee partijen kunnen door samen te werken er 

nooit allebei beter van worden. Vreedzame co-existentie is een zo een relatie uitgesloten. 

Van Klasse-an-sich naar Klasse-für-sich 

Drie stadia 

 De strijd tussen de individuele kapitalist en de individuele arbeider, Klassen-an-sich, strijd tussen Klassen-

für-sich. 

Thuisarbeid 

 Eerste fase: Arbeiders werken in hun eigen woning. Door isolement eigen toestand niet vergelijken met de 

situatie van andere arbeiders, enkel bewust van hun afhankelijkheid ten aanzien van de handelaar-

ondernemer. 

Klassen-an-sich 

 Tweede fase: toestandsklasse 

 Kenmerken: gemeenschappelijke toestand inzake bezit van productiemiddelen, door gemeenschappelijke 

sociaal economische omstandigheden, maar ook al door de neiging door gemeenschappelijke 

gedragspatronen die bepaalt zijn door objectieve belangen. Relatief statistisch gegeven: klasse zonder dat ze 

tot leven is gekomen, zonder dat ze zich bewust is van historische roti ze te vervullen heeft. 

 De sociale categorie 

Klasse-für-sich 

 Mentaliteitsklasse: de klasse in haar hoogste vorm 

 Toestand als gegevenheid overstegen door de bewustwording ervan, in haar materieel afwijst waar de 

contouren plus klassenbewustzijn. 

Voorwaarden 

 Leden moeten van toestandsklasse een bewustzijn van gemeenschappelijke deprivatie of privileges 

ontwikkelen, op basis daarvan moet een belangenconflict met een andere klasse ontstaan. 

 Mogelijkheden aanwezig zijn voor onderlinge interactie binnen toestandsklasse; daartoe zijn 

communicatiekanalen nodig. 

 Enkel wanneer de fase van Klasse-für-sich is bereikt kunnen we spreken van een klasse in volle betekenis van 

het woord: een gedetailleerde, maar tegelijk enigszins paradoxaal analyse van zo’n proces met Marx. 

Burgerij 

 Heeft al klassenbewustzijn ontwikkeld, geconstitueerd tot politieke partijen en eigen ideologie ontworpen. 

 Belgische politieke geschiedenis 

Meervoudige klassenschema’s en sociale lagen 

Beschrijvend, mix van criteria 

 Naast de relatie tot de productie factoren spelen ook maatschappelijke functies en de status een rol. 

 Marx acht klassen: feodale adel, burgerij, kleine burgerij, grote en middelgrote boeren, kleine boeren (vrijen), 

lijf eigenen, land arbeiders en industrie arbeiders. 

 Marx 7 klassen: financiële burgerij, industriële burgerij, handelsburgerij, kleine burgerij, landbouwers, 

proletariaat en lompenproletariaat. 

Sociale laag 

 Een bruikbare aanvulling vormt op klassen 

 Kan worden gevormd door individuen die tot verschillende klassen behoren. 

Gemeenschappelijke functie in het productieproces 

 Sociale laag speelt geen zelfstandige rol in de klassenstrijd, maar is altijd werkzaam in verbinding met 

klassen. 

 Belangrijk: duiden bepaalde randgebieden van klassen aan die, zonder dat ze autonome sociale krachten 

vertegenwoordigen toch het praktische politieke handelen van de klassen kunnen beïnvloeden. 

 Binnen het proletariaat 

 Sociale gelaagdheid 

Relatieve overbevolking 
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 Elk ingrijpen van de overheid om armoede te beschrijven is nutteloos; Meer nog, volgens Marx hebben de 

armen gewoon weg geen recht op hulp van overheidswege. 

Bewegende overbevolking 

 Het gevolg van technische innovatie en concentratie, waardoor een deel van de te werkgesteld de bevolking 

regelmatig wordt ontslagen wegens de snelle veroudering van hun arbeidskracht. 

Stilstaande overbevolking 

 Deel van het actieve arbeidsleger, maar bestond uit personen met een zeer onregelmatige werk gelegenheid; 

ze leverden een onuitputtelijk reservoir van beschikbare arbeidskracht. 

Latente overbevolking 

 De arbeidsreserve op het platteland, van waaruit er een voor voortdurende stroom naar het stedelijke 

proletariaat vloeide. 

Pauperisme  

 Drie categorieën: zij die geschikt zijn om arbeid te verrichten, de wezen en de kinderen van de paupers, de 

verwaarlozen, de havelozen, zij die ondergeschikt zijn voor arbeid. 

Waarom domineert in Marx’ werk de dichotome klassenstructuur? 

Feitelijke klassenstructuur 

 Klassen positie en sociale positie vielen toen haast samen. 

 Nieuwe sociale klassen worden enkel en alleen gekenmerkt door de tegenstelling tussen bezet en 

bezitloosheid, tussen overheersing en onderschikking. 

Klassentheorie 

 Model van klassen maatschappij 

Ideologisch klassenmodel 

 Tegenstelling tot aan de strijd met dominerende klassen: verbergt dat andere groepen en conflicten bestaan. 

Ontwikkelingswetten 

 Verondersteld dat andere klassen, zoals de kleine burgerij en de boeren, uiteindelijk zullen op gaan en de 

twee historisch noodzakelijke klassen, de burgerij en het proletariaat, spelen in zijn model een veeleer 

secondaire rol. 

Relevantie van Marx 

 Voorspelling over toegenomen belang van loon arbeid en over concentratiebewegingen van kapitaal, over 

uitbuitingsgraad die niet alleen in de derde wereld sterk aanwezig is maar ook in Europa weer toeneemt, over 

de onontkoombare machtsstrijd tussen arbeid en kapitaal en de neiging van de onderbouw om de 

bovenbouw te controleren. 

Weber: klasse, stand en partij 

Meerdimensionale stratificatieanalyse 

 Analytisch onafhankelijke dimensies van sociale stratificatie gehanteerd. Zijn model verschilt van Marx zijn 

model: economische dimensie klasse, sociale dimensie prestige of status en politieke dimensie partij, grote 

mate van autonomie. 

Terrein Criterium Maatschappelijke vorm 
Economisch Positie op de markt Klasse 
Sociaal Status Stand 
Politiek Macht Partij  

 

Sociaal handelen 

 Speelt zich af op verschillende velden van het maatschappelijk gebeuren en produceert daar vrij autonoom 

resultaten, ook inzake ongelijkheid en stratificatie.  

 Weber: geen omvattende klassen theorie 

Sociale sluiting: het Archimedes de punt van Weber benadering? 

Macht over levenskansen 

 Sociale sluiting: de strijd om de macht over levenskansen die ook aan anderen worden beheerd. Gebeurt via 

het monopoliseren van die levenskansen, of het afsluiten van de toegang voor buitenstaanders; Het proces 

waardoor sociale groepen proberen om beloningen te verwerven, te vergroten of te  behouden door de 

toegang tot bronnen of kansen te beperken tot een kleine kring van uitverkorenen. 
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 Resultaat van die strijd is dubbel: de ongelijke verdeling van die levenskansen aangesloten sociale 

verhoudingen en gemeenschappen. 

Klasse 

Positie op de markt 

 Doorslaggevende criterium; de rangschikking uitgedrukt van levenskansen, zoals die bepaald worden door 

de positie op de markt. 

Monopolie 

 Dominante klassen hebben monopolie op lucratieve markten, minder dominant de klassen bezitten slechts 

gedeeltelijk een monopolies of monopolies op minder gewenste markten 

Open markten 

 Klassen die geen monopolie kunnen verwezenlijken 

 Onderworpen aan egaliserende krachten ervan 

Klassen toestand 

 Klasse: aggregaat van personen die zich in dezelfde klassentoestand bevinden. 

 Klassen toestand: typische kans op een positief of negatief monopolie met betrekking tot de voorziening van 

goederen, de uitwendige levenspositie en innerlijke leven slot. 

Bezitsklassen 

 Klassen toestand van de leden primair bepaald door materiële bezit maar ook door bezit van bijvoorbeeld 

titulaturen en er mee verbonden prerogatieven. 

Verwervingsklassen 

 Gebeurt via de kansen om goederen en diensten op de markt rendabel te maken. 

Typisch positief/negatief geprivilegieerd 

 Typisch positief geprivilegieerd bezitsklassen: renteniers, leven van rente op eigendommen, lands en ook 

effecten. 

 Typisch negatief geprivatiseerd bezitsklassen: om vrijen, die zelf voor werk van bezit zijn, de gedeclasseerde 

evenals schuldenaars en armen. 

 Typisch positief geprivilegieerde verwervingsklassen: verschillende soorten ondernemer; soms ook 

beoefenaars van vrije beroepen met geprivilegieerde competenties op scholing en arbeiders met 

monopolistische vakkennis. 

 Typisch negatief geprivilegieerde verwervingsklassen zijn de geschoolde, geoefende of ongeschoolde 

arbeiders. 

Middenstandsklassen 

 Allerlei soorten lagen die door hun bezit of opleidingskwaliteiten in hun bestaan voorzien; bevinden zich 

tussen beide soorten positief en negatief geprivilegieerde klassen. 

Bezitsklassen zijn belangrijkst 

 Leidt tot het klassenschema. 

Verwervingsklassen zijn typisch 

 Voor moderne, industriële maatschappij, bezitsklassen zijn eigen aan een veeleer statische en pre-industriële 

economische ordening. 

Sociale klasse 

 Bepaalde sociale mobiliteit. 

 Typisch: zeer relatieve een variabele karakter van hun eenheid; het geheel van de klas een posities waar 

tussen intragenerationele en intergenerationele mobiliteit gemakkelijk mogelijk is een typisch pleegt waar te 

vinden. 

Vrijelijk kunnen bewegen 
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 De arbeiders als geheel, naarmate een arbeidsproces meer wordt ge automatiseert, de kleine burgerij de bezit 

lozen intelligentsia aan het gekwalificeerde personeel, en tenslotte de klasse van de bezitter en die door 

onderwijs geprivilegieerden. 

Stand 

Sociale waardering 

 Specifieke positieve of negatieve sociale waardering van eer, die aanknoopt bij een of andere eigenschap die 

velen gemeenschappelijk hebben. 

Levensstijl 

 Een geheel van gedragsvoorkeuren inzake consumptie, kleding, taal gebruik en dergelijke, de formele 

opleiding en de verwerving van de ermee overeenstemmende levenswijzen aan het prestige dat uit geboorte 

of uitoefening van een beroep voortvloeit. 

Sociale standen 

 Bestaat uit een veelheid van individuen die een gelijkaardig soort prestige genieten uit hoofde van hun 

positie; vormen in tegenstelling tot klassen die verleer  louter op het niveau van objectieve toestand bestaan, 

een echte gemeenschap. 

Gemeenschappen 

 Standen zijn zich altijd bewust van hun gemeenschappelijke positie. 

Verband tussen stand en klasse 

 Relaties tussen beiden zijn essentieel complex van aard en soms veeleer conflictueel; stand wordt niet 

uitsluitend door klassentoestand bepaald. 

Nouveaux riches 

 Mogen dan wel een positief monopolie of een of meerdere markten bezitten, maar ze zullen nog steeds niet 

aanvaard worden als leden van de daarmee overeenstemmende stand en dit door hun levensstijl of 

taalgebruik. 

Monopoliseren van sommige beroepen 

 Monopolie verwezenlijken niet alleen economische positie maar ook door gemeenschapsvorming, door de 

ontwikkeling van een gezamenlijk bewust zijn. 

Sterke band tussen klasse en stand 

 Elke succesrijke heersende klasse zal als stand worden georganiseerd. 

Economische macht strijd is veelzijdig 

 Klassen leveren niet enkel strijd met elkaar, maar binnen en door de klassen proberen standen de controle te 

verwerven over sectoren van economische markt. De secundaire markt voor statussymbolen die zo tot stand 

komt, zal dikwijls het zegt vertroebelen op de onderliggende economische scheidingslijnen, hoe cruciaal die 

ook blijven. 

Partij 

Vrijwillige vereniging 

 Elke vrijwilliger vereniging die tot doel heeft om de controle over beslissingscentra Van een gemeenschap te 

verwerven, ten einde daar binnen bepaalde doelstellingen planmatig na te streven. 

 Voorwaarden: gemeenschap enige vorm van de rationele organisatie en bestuur apparaat bezet kan worden 

veroverd. 

 Doel: zakelijk of persoonlijk maar gewoonlijk gaat het om alles tegelijk. 

Natiestaat 

 Monopolie van legitiem geweld: complete instrument naartoe zijn het gerecht, de politie, belasting 

ontvangers, kortom: het gehele overheidsapparaat. 

 De natie: leden identificeren zich met een enkele stand. 

Verschillende types 

 Charismatische partijen , traditionalistische partijen, geloof partijen en zuivere toeeigenginspartijen.  

Pierre Bourdieu 

De basisconcepten van Bourdieu 

Sociale ruimte 
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 Bestaat uit een geheel van onderling verbonden velden, zoals het literaire, het economische, het culturele, het 

religieuze aan het politieke veld. Elk veld is een geordend geheel van sociale posities, dat door individuen, 

groepen, organisaties of instituties wordt bezet en dat het de situatie bepaalt van wie of wat het bevolkt. 

Ongelijkheid en machtsrelaties tussenposities 

 Kunnen onderschikkend bovenschikkend of nevenschikkend zijn naar gelang de toegang deze verschaffen tot 

het kapitaal aan goederen of hulpbronnen en dat en dat van veld voor handen is. 

Drie vormen van kapitaal 

 Hoeveelheid van kapitaal en samenstelling van het kapitaal, verbondenheid aan veld positie. 

 Economisch (verwijst naar de materiële mogelijkheden op basis van inkomen en bezit; het is het kapitaal dat 

in de geldwaarde wordt uitgedrukt), sociaal (het heel van de relaties binnen een sociaal netwerk, 

respectievelijk het kapitaal aan respectabiliteit en status) en cultureel (omvat in het bijzonder het geheel van 

disposities die naar hogere cultuur verwijzen) 

Drie sociale klassen 

 Dominante klasse of burgerij, middenklassen of kleine burgerij en arbeidersklasse  

 Soms voegt hij de laatste twee klassen samen waardoor hij in een dichotome schema 

dominante/gedomineerde klasse terecht komt. 

Fracties 

 Binnen een zelfde klas ook een dergelijke uiteenlopende kapitaalstructuur een leiden tot ontstaan van fracties. 

Cultureel kapitaal 

 Vindt belangrijkste uitdrukking en twee andere dimensies van sociale ruimte: de verschillen in habitus en 

levensstijl, respectievelijke smaken. 

 Habitus: praktisch gevoelen of een gewoonte die wordt aangeleerd; is duurzaam en productief van aard; 

gestructureerde en structurerende structuur die bestaat uit een stel schema’s, disposities die klasseer beide 

praktijken en activiteiten, levensstijl, voortbrengen en ten tweede een stel waarneming schema’s en 

waardering schema’s die generatief zijn voor smaken. 

Disposities 

 Fungeren als onderbewuste schema’s die de grondslag vormen van denken, waarnemen en handelen. 

Culturele smaken en leefstijlen 

 In socialisatieproces worden mensen in verschillende klassen posities immers blootgesteld aan verschillende 

materiële bestaansvoorwaarden, die tot eind disposities of referentiekaders leiden. 

Habitus is een generatieve structuur 

 Specifieke praktijken in verschillende culturen. 

Sociaal verkeer 

 Ze moeten de symbolisering een van sociale groep onderschrijven omelet van te kunnen worden. Leren van 

een zelfde sociale groep hebben immers smaken, normen en overtuigingen gemeen. 

Maatschappelijke afbakening 

 Kennis hebben van houden de opvattingen, waarden en normen, spelregels aangaande allerlei smaken en 

voorkeuren die eigen zijn aan de stand. 

Differentiatie in materiële consumptie 

 Inkomenspositie 

Culturele differentiatie 

 Opleidingsniveau 

De klassenstructuur bij Bourdieu 

Burgerij 
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 Dominante klassen: twee gemeenschappelijke kenmerken: bezit veel economisch, sociaal of cultureel kapitaal 

en is erg formalistisch ingesteld (de neiging om natuurlijke functies te stimuleren en te formaliseren ten einde 

de functies en daarmee zichzelf te verheffen boven aardse materialiteit) 

Twee fracties 

 Intellectuelen (we zitten relatief weinig economische kapitaal maar compenseren dat door bijzondere 

aandacht voor hoge cultuur zoals hedendaagse literatuur, filosofie, klassieke muziek,…)en kunstenaars aan 

ene kant en industriëlen en groothandelaars (veel minder cultureel kapitaal maar meer economische kapitaal) 

aan andere kant. 

Intermediaire positie 

 Vrije beroepen, hogere kader, leerkrachten en ingenieurs. 

Middenklasse 

 Bevolkt door onderwijzers, bedienden en kleinhandelaar; intern weinig gedifferentieerd en bezit altijd te 

weinig economisch cultureel kapitaal, typerend: puriteins-ascetische ze habitus en sobere en hypercorrecte 

levend wezen. 

Klein burger 

 Nauwgezet en deftig, permitteert zich geen opvallende kleding of dure uitspattingen, cultureel wil hij erbij 

horen, maar valt bijna altijd door de mand. 

Dalers 

 Voor mijn mengeling van steigers en dalers: klein burgers 

 Ambachtslui en kleinhandelaars 

Stijgers 

 Bedienen en middenklassers 

Arbeidsklasse (le choix du necessaire) 

 Realistische levenshouding: lage economische, culturele en sociale kapitaal voor turend bezig met dagelijkse 

bekommernissen, een eenvoudig leven. 

Klassenreproductie 

Elites gesloten segment 

 Zetten zich af tegen anderen en tracht een buitenstaander buiten te horen, instroom is mogelijk mits het 

aanvaarden van de gelden de omgangsvormen en smaakuitingen. 

Onderwijs 

 Overerving materieel bezit 

Symbolisch geweld 

 Verborgen achter algemeen aanvaarde symbolen waardoor de winnaars niet als uitbuiters verschijnen, maar 

als individu een begiftigd met een superieure culturele begaafdheid. 

Klassen zijn altijd standen 

 Economische overheersing van dominante klasse wordt gelimiteerd door smaken en goederen. Beide kunnen 

samenvallen, maar even dikwijls staan ze tegenover elkaar. 

Sociale strata, een kwestie van sociaal prestige? Durkheim en de functionalisten 

Durkheim: verre voorvader van structuurfunctionalistische benadering in sociologie (vraag welke vormen van sociale 

ongelijkheid maatschappelijk aanvaardbaar en welke soorten van ongelijkheid in loop van maatschappelijke 

ontwikkeling verdwijnen?) 

 

Maatschappelijk aanvaardbare ongelijkheid 

 Berusten op uiteenlopende bijdragen van individuen en maatschappelijk geheel, moeten wel gelegitimeerd 

worden door morele consensus onder de leden van de samenleving. 

Bedreigende vormen van ongelijkheid 

 Toenemende maatschappelijke arbeidsdeling leidt ertoe dat mechanische solidariteit wordt vervangen door 

organische solidariteit. Bedreigen de organische solidariteit van samenlevingen en kunnen daarmee 

voortbestaan: ongelijkheid gebaseerd op sociale afkomst, religie, etnische kenmerken. 

 Collectieve bewust zijn: bestaat uit een stel gedeelde overtuigingen, opvattingen, houdingen en kennis, een 

groep of samenleving bij elkaar houden. 

Structuurfunctionalistische argumentatie 
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 Over ontstaan en noodzaak van sociale ongelijkheid: synoniem sociale stratificatie en structuur 

functionalistische benadering. 

Zeven veronderstellingen 

 Noodzakelijk voor voortbestaan van de samenleving: cruciale sociale posities effectief worden bekleed, proces 

van positie bekleding niet vanzelf verloopt, omdat positie zeer uiteenlopende graden van belang en 

aantrekkelijkheid vertonen, behoefte aan mechanisme dat de bekwaamste leden van de gemeenschap ertoe 

aanzetten om belangrijke en weer in de positie te bekleden en om alle positie bekleden zover te brengen dat 

ze in de rollen inderdaad opnemen. 

Illustratie 

 Positie arts en medewerker van reinigingsdienst: eerst genoemde positie wordt gezien als belangrijker door 

openbare gezondheid dan tweede; hogere status. 

Universele kenmerken 

 Combinatie van verschillende functionele belang van posities voor samenleving en van de marktwaarde 

waarde zal leiden tot ongelijke verdeling van inkomen, vermogen, macht, invloed en prestige. 

 Hij om schaarse eigen aan menselijke en maatschappelijke bestaan en mensen elkaar overal en altijd positief 

en negatief te waarderen zijn sociale ongelijkheid respectievelijk sociale stratificatie universele kenmerken van 

menselijk samenleven. 

Strata 

 Sociale ongelijkheid neemt vorm aan van opeenstapeling van lagen of strata van hoog naar laag, in de vorm 

van een ladder met sporten op regelmatige afstand van elkaar. 

Sociaaleconomische status (SES) 

Markttoestanden  

 Verwijzen naar variabelen zoals de bron en de hoogte van het inkomen, de mate van economische zekerheid 

en de kansen om economische positie te verbeteren. 

Arbeidstoestanden 

 Betreffende gemiddelde positie van een beroepscategorie in hiërarchie ze organisatie verbanden en de maten 

van de autonomie bij de uitvoering van arbeidstaken. 

 Opgedeeld uit zeven klassen met extra subklassen. 

EPG-model 

 De eerste letters van de drie ontwerpers: Erikson, Goldthorpe en Portocarero 

I – De hogere leidinggevende en professionele beroepen (incl. grote ondernemers) 

II – Middelbare leidinggevende en professionele beroepen 

III – Routine hoofdarbeid 

IV – Kleine zelfstandigen 

V – Leidinggevende handenarbeid 

VI – Geschoolde handenarbeid 

VIIIa – Halfgeschoolde, geoefende en ongeschoolde handenarbeid 

VIIIb - Landarbeiders 

Drievoudige hiërarchische klassenindeling 

 Hoogste klasse/dienstenklasse, klasse I en II; intermediair klassen klassen III, IV en V en arbeidsklasse VI, 

VIIa en VIIb. 

 Schema neemt afstand van functionalisme door verschillen in arbeidsrelatie op te nemen. 

Samenvattend 

 Sociale posities 

 Standen, kasten en klassen 

 Stratificatie 

 

Hoofdstuk 12 – Het einde van de sociale klassen? 

Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voorbije decennia 

Beroepsstructuur 

 Lang uitgaande van de overweging dat de beroepspositie de beste indicator is voor iemands plaats in de 

sociale hiërarchie. In vraag gesteld door volledige werk gelegenheid, overgewicht van secundaire sector en 



71 

Boek Maatschappelijke Structuren 
Manon Meert 

werkgelegenheid, vrijwel levenslange standaard jobs, eenverdienershuishoudens en ons vertegenwoordigen 

van vrouw op arbeidsmarkt. 

Verandering 

 Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 Eerste discussie golf: overtuiging dat het kapitalisme niet langer het hoofdkenmerk is van de westerse 

samenleving is, maar dat ze beter worden gekarakteriseerd door term industrialisme. Sommige noemden post 

moderne maatschappij andere noemden het een risicomaatschappij. 

Risicosamenleving 

 Het belang van klasse afnemen omdat de verdeling van de risico’s in mindere mate dan voor geen plaatsvindt 

via een reproductie van klassen. Toch blijft het zo dat heel wat risico’s, zoals langdurige werkloosheid of de 

meeste zieken, nog altijd ongelijk verdeeld zijn en meer voorkomen naarmate we sociale ladder afdalen. Voor 

die risico’s blijft sociale klassen dus wel relevant. 

Postmoderne samenleving 

 Sociale klassen: enkel nog voor historische of comparatief onderzoek. 

 Transitie naar postmodernisme leidt tot nieuwe sociale verschillen die traditionele hiërarchieën verdringen.  

 Aanhangers klassenperspectief: klasse belangrijkste instrument voor socioloog; stellen verschrijvingen vast 

een criteria die indeling in sociale klassen bepalen, maar trachten die te integreren in aangepaste 

klassenmodellen. 

Nieuwe sociale klassen 

 Meestal aan de onderkant van de samenleving: zoals onderklasse of precariaat. 

Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op de huidige klassenstructuur 

 Factoren: algemene toename van de welvaart en consumptie, op bouw van verzorgingsstaat, 

individualiseringstendensen, technologische ontwikkelingen en economische herstructurering , globalisering 

en (super)diversiteit. 

Algemene welvaartsstijging 

 Massa consumptie 

 Consumptie belangrijkste criterium waarmee hogere sociale klasse zeg trachten te onderscheiden van andere 

klassen. 

Verzorgingsstaat 

 Belangrijkste reden om klassen af te schrijven: grijpt even wel niet in op de oorzaken van klassen reproductie; 

verzacht gevolgen van ongelijkheid die daar ontstaat. Vroegere relatie tot de productiemiddelen is vervangen 

door een relatie tot de overheid, tot nieuwe informatie en communicatie structuren en door de afwezigheid 

van relevante markt capaciteiten zoals kwalificaties of kapitaal. 

Tweeverdienersschap 

 Kritiek dat orthodoxe klassenanalyse in post moderne samenleving eigenlijk bijzonder seksistisch is. 

Permanent buiten de arbeidsmarkt 

 Gepensioneerden, bijstandstrekkers, alleenstaande vrouwen (met kinderen) en langdurig werklozen. 

Individualisering 

 Stelt de identiteit van mensen steeds minder wordt bepaald door de groep waartoe zij behoren; geldt niet 

alleen voor consumptie en levensstijl, maar ook voor productie en verdeling van de risico’s en levenskansen.  

 Gevolgen: niet eenduidig, grote diversiteit leidt tot grotere heterogeniteit binnen bevolking, ook binnen die 

groepen die voorheen tot dezelfde sociale klassen worden gerekend. 

Intergenerationele mobiliteit 

 Kinderen uit sociale lagere klassen gemakkelijker sociaal stijgen. Vooral betrekking op begin kansen van 

kinderen, die minder afhankelijk worden van de maatschappelijke positie van ouders. Mobiliteit in 

individuele levensloop is relatief gering en lijkt bovendien stabiel te zijn in de loop van de tijd. 

Technologische ontwikkelingen 

 Steeds meer werk overgenomen door machines automatisering en robots robotisering.  

 Uitstoot laaggeschoolde arbeid, maar ook aanhoudende verschuiving van primaire sector (landbouw en 

visserij) naar secundaire sector (industrie en nijverheid) en vervolgens naar tertiaire (diensten)en quartaire 

(persoonlijke dienstverlening en overheid) sector. 

Hoger opleidingsniveau 

Deskilling 
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 Daar wordt minder kennis en vaardigheden vereist dan vroeger, wat ze extra gevoelig maakt voor 

outsourcing, verhuisd naar lageloonlanden of automatisering. 

 Het is niet meer zo eenvoudig om personen op basis van hun beroep in een specifieke klasse onder te 

brengen. 

Globalisering 

 Heeft op verschillende manieren gevolgen voor structurering van klassen. 

 

Hoofdstuk 13 – Ook een film is een opeenvolging van ‘stills’ 

Over sociale verandering en modernisering 

Individualisering 

Mensen participeren in politiek, economie en onderwijs maar daarnaast leren ze ook een persoonlijk leven. 

Individualisering: de wijze waarop in de private leefwereld mensen relaties met elkaar aangaan en uitmaken, evenals 

de verhouding tussen persoonlijke en sociale identiteit, zijn gewijzigd door de modernisering. 

 

Relativering 

 Relativering van traditionele normen en waarden en overtuigingen dat in de wereld vele mogelijk geren open 

liggen en dat men daarbij zelf moet kiezen welke men wil gebruiken.  

 Individu is belangrijk geworden als zin geven voor zijn handelen, omdat het losraakt van regulerende 

collectiviteiten in de directe sociale omgeving, resulteert in lossere band tussen individuele ‘ik’ een collectieve 

‘wij’. 

Detraditionalisering 

 Moderne mensen hun keuzes over de organisatie van hun dagelijks (private) leven zijn niet langer geregeld 

door collectief gedrag en opvattingen over wat wel en niet kan, wat wel en niet nastrevenswaardige is. 

 Hangt samen met tanende impact van voorheen sterke instituties zoals de kerk, het huwelijk en traditionele 

sekserollen. 

Persoonlijke beslissingsvrijheid 

 Grotere vrijheidsmarges met betrekking tot richtinggevende waarde, overtuigingen en alledaagse sociale 

handelingen zoals seksualiteit en erotiek, hoe ze zich kleden en ontspannen, bij de keuze van het aantal 

kinderen en hun huwelijkspartner. 

Sociale marges 

 Niet verdwenen bij invulling van het sociale leven bijvoorbeeld mensen trouwen vaak nog binnen hun sociale 

laag. 

 Belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen: gestegen scholingsniveau en welvaartspeil, groeiende 

mogelijkheden voor flexibiliteit en mobiliteit, suburbanisatie van gezinnen die vroeger in sociale homogeen is 

dat buurten samenwonen en de economische zelfstandigheid van vrouwen. 

Voorbeelden van individualisering 

Klassiek burgerlijk gezinsmodel 

 Echtscheidingstempo, aanhoudende vruchtbaarheid daling, toename van ongehuwd samenwonen, creëren 

van alternatieven zoals een latrelaties. 

Geloofscultuur 

 Ook al kerkse gelovigen hun geloof geïndividualiseerde leven nog al wat officiële kerk standpunten niet 

aanvaarden, zoals abortus, echtscheiding en seksualiteit. En moderne geseculariseerde samenleving is gelost 

cultuur persoonlijker en minder geïnstitutionaliseerd. 

De paradox van individualisering 

Grotere vrijheidsgevoelen 

 Gevoel van onmacht samen gaan met groter vrijheidsgevoel. Scheiding tussen ik en wij. 

Massamedia 

 Hebben over zelf ontplooiing, bevrijding en emancipatie. 

 Meer keuzes: inzake studies, huwelijkspartner, gewenst kinderaantal en vrijetijdsbesteding. 

Netwerk van anonieme relaties 
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 Autonomer en vrijer, maar vaak schijn. Mensen moeten zich conformeren, maar ontkennen dat moderne 

cultuur hem daartoe dwingt. 

Experiment 

 Doolhof ene ruimte, andere ruimte leeg: persoon een lege ruimte heeft feitelijk veel grotere bewegingsvrijheid 

dan persoon in gevulde ruimte toch zal persoon in doolhof bij doorlopen van de ruimte veel vaker 

geconfronteerd worden met het maken van keuzes dan persoon een lege ruimte. Het aantal keer is dat we 

moeten maken dan het gevoel van keuzevrijheid vergroten. 

 Modernere mensen in toenemende mate gevoelens van machteloosheid ontwikkeling, omdat ze in 

hedendaagse samenleving allerlei afhankelijkheden van het onmiddellijke liever de banden zijn overgeheveld 

naar abstracte, grootschaliger en veelal anonieme verbanden. 

Ontwikkeling van verzorgingsstaat 

 Uitbouw van diverse verzorgingsarrangementen werden in individuele mogelijkheden om welvaart en 

welzijn te bereiken min of meer gerealiseerd. Verzorgingsstaat werd een sociale verworvenheid, 

vanzelfsprekendheid. Zorg meer in handen van professionele, bureaucratisch apparaten met anonieme 

functionarissen. 

 

Hoofdstuk 14 – De toestand van vandaag: voortzetting van het verdelen of bruuske breuken? 

Globalisering en nieuwe begin van grenzen 

Voortdurend proces 

 Mondialisering: voortdurend proces waarbij de economische, politieke en zijn culturele interacties van 

mensen en organisaties uitverschillende staten elkaar in toenemende mate beïnvloeden en met elkaar 

wereldwijd worden verweven. 

 Ruimtelijke, zowel interregionale als transcontinentale netwerken van activiteiten en interacties, waarvan 

onder meer cultuur, criminaliteit, terrorisme, drugshandel, financiën en technologie deel uitmaken. 

Globale vraagstukken 

 Klimaat crisis, nieuwe epidemieën, terrorisme, neoliberale markten, internationale drugshandel en genetische 

engineering. 

Staatsgrenzen 

 Overstijgen van klassieke politieke staatsgrenzen, de eigen regio of continent; duidelijk via aantal 

economische fenomenen: intensivering van onderlinge afhankelijkheid, toename van economische goederen 

en diensten stromen, investeringen, kapitaalstromen, migratie stromen, internationalisering van 

cultuurconsumptie; impliceert mondialisering een hoge intensiteit van interactie en sociale processen en de 

urgente nood aan snellere en dichter Internationale communicatie systemen en transportmogelijkheden. Leidt 

tot snellere verspreiding van nieuwe ideeën, diensten, informatie, kapitaal en mensen. 

Sociale netwerken 

 Intensiever, zeer snel ritme aanhouden en grote impact op het dagelijks sociaal leven van mensen; groeiende 

intensiteit en snelheid van globale interacties leiden ertoe dat gebeurtenissen van op afstand effecten 

genereren, zowel op lokale samen leven als globale niveau. 

Vier dimensies van globalisering 

 Economische: spreiding van productielijnen over hele wereld, internationalisering van afzetmarkten en 

arbeidsmarkten en wereld leuke consumeren van dezelfde producten binnen een globaliserende consument 

een cultuur. Mogelijk door ontwikkelingen op gebied van vervoer en telecommunicatie in combinatie met 

liberalisering van markten.  

 Politieke: Ontstaan van supranationale regulerende overheden; territoriale (politieke) gemeenschappen 

(politieke centralisatie binnen grote regio’s) en multilaterale ruimtes verwerven meer politieke slagkracht. 

 Culturele: Internationale verspreiding van standaard. En een populaire cultuur via media. 

 Sociale: Proces waarbij het sociaal handelen minder afhankelijk wordt Van tijd en ruimte: voorheen 

losstaande en onafhankelijke plekken worden voor hun functioneren steeds afhankelijker van andere plekken 

die soms te ver verwijderd zijn. 

Flexibelere arbeidsmarkt 

 Internationalisering van arbeidsmarkt wordt verschillend aangepakt naargelang overleving‘s migratie, over 

globale arbeidsmarkten voor wetenschappers, kunstenaars en sportlui of over verhuizen van fabrieken met 

laaggeschoolde arbeid naar lageloonlanden. 

Scherpere internationale arbeidsdeling  



74 

Boek Maatschappelijke Structuren 
Manon Meert 

 Arbeidsintensieve productie in toenemende mate plaatsvindt in landen met lage lonen en kennis intensieve 

productie in westerse landen. 

Debat 

 Tussen voorstanders van de grenzeloze neoliberale economie versies zijn die optreden zijn voor 

protectionisme, het versterken van de reguleren de rol van de overheid en behoud van nationale welvaart 

staten. 

Washingtonconsensus 

 Bevat pleidooien en verplichtingen voor modernisering: flexibilisering voor het bevorderen van vrijhandel, 

voeren van streng bezuinigingsbeleid om overheidsschulden af te bouwen, privatisering van publieke 

organisaties, deregulering van markt werking en vertrouwen op zelfregulatie, korten van uitgaven van 

verzorgingsstaat met de klemtoon op workfare. 

Economische achteruitgang 

 Schuld neemt toe 

 Staatsgrenzen 

 Politiek ook nieuwe en nieuwste internationale sociale bewegingen die diverse aspecten van mondialisering 

kritisch bevragen en die zichzelf andersglobaal definiëren. 

Polarisering 

 Een opdeling van samenleving en twee homogene en antagonistische groeperingen. 

Corrupte elite vs het volk 

 Populistische politieke partijen en politici regen succes en aan elkaar omdat ze inspelen op het ongenoegen en 

de angst van minder welvarende minder hoog opgeleide sociaal cultureel achtergestelde gemarginaliseerd en 

vooral blanke mensen in de lagere middenklasse. Stimuleert xenofobie en racisme in diverse ik democratieën, 

vooral een voormalige arme industriële gebieden. 

Heimwee naar vroegere grenzen 

 Zowel politiek links als politiek rechts 

Populisme 

 Populair 

 Twee extremen visies: populisme is een pathologie van democratie; andere argumenteert dat populisme de 

essentie is van democratische politiek en essentieel goed is voor democratie; Beiden zijn liberalisme als echte 

probleem. 

Controversiële punten 

 In handen van technocratische instellingen om zo democratische besluitvorming te verbannen. 

Eenzijdig en moralistisch 

 Zien zichzelf als de stem van het volk, beschouwen iedereen die andere mening ophoudt als hand langer van 

versmaden elite. 

Onaangenaam gezicht 

 De oppositie wordt de mond gesnoerd er wettelijke en extralegale druk, gaande van invallen door 

belastingsdiensten tot licenties voor kranten, radio en tv stations weigeren te vernieuwen. 

Natiestaat 

 Analyse eenheid voor sociologie niet meer relevant, terwijl die tot vandaag nog vaak leverantie niveau vormt 

voor sociologische analyse. 

Verzorgingsstaten 

 Gaat meestal niet verder dan sociale correcties op een beleid maar vrij verkeer van goederen en diensten en 

personen centraal staat; tegelijk maken de verschillen in types verzorgingsstaten duidelijk dat grenzen nog 

relen fans zijn; ze resulteren in sociale dumping tussen sterke en zwakke welvaart regimes. 

Hyperglobalisten 

 Zin in steeds meer globaliserende wereld tot stand komen via economische en politieke verandering‘s 

processen, zoals erosie van lokale politieke besluitvormingsprocessen. 

Sceptici 

 Stellen ook vroeger intensieve internationale activiteiten plaatsgrepen, maar daarna ook weer verminderen, 

zoals het geval was met kolonisatie en grote migratie hoofd naar VS. 

Transformalisten 
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 Mondialisering nieuwe economische, politieke en sociale omstandigheden vormgeeft, die de klassieke 

natiestaat overstijgen. Binnen dat spanningsveld bewegen zeg het einde van de vorige eer diverse sociale 

tegenbewegingen. 

Voortschrijdende individualisering 

Minder vaste oriëntatiepunten 

 Individualiseringsproces telt dat identiteit van mensen steeds minder wordt bepaald door groepen waartoe 

zij behoren.  

 Periode van moderniteit die zich inzetten na de verlichting, wordt gekenmerkt door patronen, codes en 

regels, en die hoe dan ook een stabiel oriëntatiepunt vormden. 

À la carte 

 Vormgeven aan een leven en sociale patronen weven. 

Liquid life 

 In samenleving waarin de conditie snel veranderen dan de tijd die nodig is om waarden en opvattingen te 

consolideren en gewoontes en routines. 

 Relaties worden aangegaan via speed of online dating en worden broos en vergankelijk, familie banden 

worden minder belangrijk, het huwelijk wordt een wegwerpproduct. 

 Het onbehagen in de risico maatschappij neemt de vorm aan van angst om uit het systeem geslingerd te 

worden en als overschot aan zelf afval door het leven te moeten gaan. 

Persoonlijke beleving 

 Geldt ook voor politiek, waarin individuele motief het haalt op het politieke argument. De radicale 

individualisering leidt tot andere beleving van politieke ruimte, die in toenemende mate wordt bezet door 

private motieven. 

De diversiteit van levensstijlen en biografieën 

 Standaardbiografie: voor alle leden van een zelfde klasse ligt niet meer voor de hand. 

 Individualisering heeft niet alleen betrekking op consumptie en levensstijl, maar ook op productie en 

verdeling van risico’s en levenskansen. 

Vermarkting 

 Bijvoorbeeld bejaardenvoorzieningen kan je kopen als belegging en inroepen voor projecten 

uitsamenlevingsopbouw. 

Spiegelbeeld eigen succes 

 Resultaat van eigen kunnen, reden voor eigen tegenslagen bij anderen ligt en andere schuld zijn voor 

mislukkingen maar moeten dat bij zichzelf zoeken. 

Persoonlijk schuldmodel 

 Perspectief van waarheid mensen in armoede of andere sociale uitsluitingsvormen worden gekeken. 

 Voorbij gegaan en depri weer in de levens omstandigheden, gebrek aan kansen, opeenhopingen van 

tegenslagen waarmee willen afrekenen hebben tijdens zijn leven en die in hoge mate verklaren waarom ze in 

de rafel rand van de samenleving zijn terecht gekomen. 

Levenscyclus in verzorgingsstaat 

 Sociale beleid van verzorgingsstaat speelt in alle fasen van levenscyclus doorslaggevende rol. 

 Begeleiding voor, tijdens en na geboorte, onderwijs loopbaan, ziekte verzekering,… 

Mattheus effect 

 Zorgt ervoor dat de middenklasse verhoudingsgewijs meer haar voordelen opnemen dan wie een minder 

gunstige maatschappelijke positie bekleed. 

De risico samenleving 

De impact van risico’s 

 De markante risico’s en prime daar de samenleving, zoals epidemieën, werden ervaren als iets dat de 

samenleving overviel; werden toegeschreven aan Gods wil of noodlot; mensen hadden daar over geen enkele 

controle. In moderne samenlevingen beginnen mensen, onder meer door wetenschap, de werking van 

omringende wereld te begrijpen en willen ze via technologie er grip op krijgen. 

Grotere potentiële bedreigingen 

 Afname van materiële noden maar tegelijk met een potentiële de treinen groter; nucleaire, chemische, 

ecologische en gaan technologische risico’s. 
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Grenzeloos 

 Zowel geografisch als sociaal; niet langer gebonden aan plaats, tijd of sociale klassen; we lijken voor iedereen 

gelijk. Verdeling voogd andere logica dan die van klassenmaatschappij, wat niet betekent dat de risico’s gelijk 

verdeeld zijn over de bevolking. 

Catastrofale maatschappij 

 Gaat om de mogelijkheid van een ramp, waarop geen individuele antwoord mogelijk is, omdat die grote, 

onbestendige risico’s uiteindelijk voor iedereen gelden. 

Zondebok maatschappij 

Risikoleben 

 Alle onzekerheden van dien.  

 Leven in risico maatschappij kant ongekende snelheid en vitaliteit, met relatief grote kans om uit de bocht te 

vliegen.  

 Het is samenleving die met hoge mate van norm overschrijding voortbrengt. 

Veiligheidsutopie 

 Het onhoudbare verlangen naar samen vallen van maximale vrijheid en maximale veiligheid. 

Risicovermijding en risicomanagement 

 Risico’s en veiligheid zijn big business: profiteren. 

Van diversiteit via super diversiteit naar hyper diversiteit? 

Eerste religie nadien dender dan generatie verschillen, bijzondere noden, seksuele oriëntatie en etnische dimensie. 

Diversiteit: resultaat van combinatie van feitelijke ontwikkelingen en veranderende percepties. 

 

Etnische en culturele diversiteit 

 Vooral negatieve perceptie zorgen in vele landen voor onder is bij bevolking en stimuleren beleid vragen met 

betrekking tot de draagkracht van onze verzorgingsstaat in termen van wederkerigheid, gedeelde waarden en 

normen, strijd om gelijk, uiteenlopende cultuur klemtonen. 

Racistisch denkraam 

Sociale constructie 

 Vooral wanneer termen niet in eerste plaats worden ingevoerd om interne verscheidenheid van migranten 

gemeenschappen voor voetlicht te brengen. 

 Het belang van processen van sociale constructie blijkt niet alleen uit de meervoudige benamingen voor 

nieuwe bevolkingsgroepen, ook een soort samenleving en samenleving dat door bovenvermelde processen op 

gang wordt gebracht nodigt uit tot geëindigde termen. 

Multiculturele samenleving 

 Allochtonen; beleid gekenmerkt door minstens verbaal tolerantie voor andere culturen en collectieve 

identiteit. 

Verschillen binnen migranten gemeenschappen 

 Multicultureel: homogeniserend perspectief van de migranten; stelt allochtone cultuur tegen autochtone 

cultuur 

Superdiversiteit 

 Verwijst naar verander de basispatronen van migratie., Mensen uit beperkt aantal landen van herkomst naar 

klein aantal gast landen naar mensen van groot aantal landen van herkomst naar groot aantal gast landen. 

Variabelen 

 Diversiteit van nationaliteiten en etnisch culturele achtergronden nemen aantal talen in onze steden ook toe. 

Aantal religies 

 Ook het aantal religies neemt toe 

 Emigratiemotieven en verschillen een geplande verblijfsduur 

 Arbeidsmigratie, gezinshereniging, vluchten politieke redenen, economische motieven 

Verblijfsstatuten 

 Burgers met migratie achtergrond zijn bouw van de geboorte of genaturaliseerd; of zijn asielzoeker; al 

herkend als politiek vluchteling of nog niet erkend en wachten op een uitspraak van beroepsprocedure. 

Sociaal economische posities 

 Groeiende verschillen in sociaal economische positie; Ontwikkeling van middenklasse bij migranten, vooral 

zichtbaar in de vorm van zelfstandige dienst verleners en ondernemers in niches die door autochtoon een 
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verlaten werden, waardoor ze het urbane weefsel van de buurt en herstellen en als acteurs, kunstenaars, 

sporters en politici. 

Transnationaliteit 

 Mensen verschillende leef werelden en culturen combineren 

 Bevat elementen van extreme diversiteit, door internationale netwerken dieren aanwezig zijn en elementen 

van sociale sluiting, omdat die internationale netwerk een etnisch en culturele homogeen zijn. 

Gender 

 Diversificatie en ervaringen, migratie motieven en verblijf situaties. 

Urbane context 

 Stedelijke samenleving in zijn plekken van aankomst, waar nieuwkomers een eerste onderdak vinden, maar 

ook land,- taal,- geloofsgenoten soms kans op werk en sociale infrastructuur. 

Majority-minority cities 

 Steden waar de meerderheid van de bewoners uiteen brede waaier van minderheden bestaat. 

 Diversiteit nieuwe norm 

Hyperdiversiteit 

 Intense diversiteit van populatie niet alleen op  sociaal ecologisch, sociaal en etnisch vlak maar ook met 

respect naar leefstijlen attitudes en activiteiten. 

Statusdiscrepantie 

 Sociale relaties worden herleid het netwerk relaties; herpositionering een van de plaatsen zijn plekken van 

interactie en communicatie; sociale gehele worden sterker gefragmenteerd. 

Levensstijlen 

 Diversiteit in termen van etniciteit, klassen, nationaliteit, Gender of seksuele oriëntatie. 

 Omhang van eigen leven actief begrip met levenskansen. 

Perceptie van diversiteit 

 Waarneming toenemende heterogeniteit gewijzigd. Toename van xenofobe en racistische gevoelens, ten delen 

het resultaat van op een volgende crisis in een stijgende werkloosheid, ten delen van het succes van dit soort 

vertogen in politiek en media. 


